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مصطلح يستخدم ـ بوجـه عـام ـ ليـشري إىل وسـيلة  Method املنهج أو الطريقة 
ويستخدم ـ ىف املجال العلمى ـ بمعنى اخلطـة املنظمـة . إىل غاية معينةحمددة توصل 

التى تشمل العديد من العمليات احلسية والذهنية للوصول إىل قاعدة أو قـانون, أو 
والطـرق أو املنـاهج املـستخدمة ىف البحـوث . الربهنة عىل صحة فـرض أو خطئـه

ال أن الطريقـة أو املـنهج العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة; ولذا يق
جـابر وكفـاىف, . ( كلام تطـابق مـع املوضـوع املـدروساً وصحيحاًيكون موضوعي

 ).٢١٧٨: ٥, جـ ١٩٩٢
فهـو مـصطلح يعنـى  Methodology وأما املنهجيـة, أو علـم منـاهج البحـث 

التحليــل والتطبيــق املنهجــى أو املــنظم لإلجــراءات التــى تــستخدم ىف الفحــوص 
واملنهج العلمـى هـو ىف النهايـة .  أو ىف أ مرشوع بحثى معنيوالدراسات العلمية

ومنـاهج البحـث أحـد فـروع علـم . مزيج جدىل من املنطق واملالحظـة التجريبيـة
. ولكل علم أو جمال من جماالت املعرفة مناهج بحثه التى تتـسق مـع منطقـه. املنطق

 ).٢١٨٠: ٥, جـ ١٩٩٢جابر وكفاىف, (
 والطريقـة التـى تـستخدم للوصـول إىل احلقيقـة, املـنهج ـ إذن ـ هـو الوسـيلة 

واملـنهج واملنهجيـة . ويسلكها العقل البرش لالقرتاب من احلقائق والوصول إليها
هـى  Methodology  لآلخر, فاملنهجيةاًليسا حقيقة واحدة, وإنام أحدمها يمثل إطار

 ونقـضها العلم الذ يدرس كيفية بناء املناهج, واختبارهـا, وتـشغيلها, وتعـديلها
فهـو  Method أما املـنهج. وإعادة بنائها, يبحث ىف كلياهتا ومسلامهتا وأطرها العامة

  .كام ذكرنا طريق الوصول إىل احلقيقة
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وأما مناهج البحث فهى الطريقة التى يتبعها العقـل ىف دراسـته ملوضـوع معـني  
 اًار ترتيبـللتوصل إىل قانون عام, أو مذهب جامع, أو هو ىف احلقيقة ترتيـب األفكـ

 بحيث يؤد هذا الرتتيب الدقيق إىل كشف حقيقـة جمهولـة, أو الربهنـة عـىل اًدقيق
  .صحة حقيقة معلومة

وحيرص الباحثون عىل حتديد املناهج التى يعاجلون هبـا دراسـاهتم قبـل مزاولـة  
البحث ىف موضوعاهتم, فالبحث عن احلقائق وحماولة التوصل إىل قوانني عامـة, ال 

وهلـذا . غري منهج واضح يلزم الباحـث نفـسه بتتبـع خطواتـه ومراحلـهيكون قط ب
 تقنية عمل ىف هذا احلقل أو ذاك مـن حقـول املعرفـة "يعرف البعض املنهج عىل أنه 

وهو هبذا يكـون مـسألة . اً وتركيبًالبرشية, للكشف عن حقيقة ما أو مقاربتها حتليال
  ." موضوعية يتحكم فيها قانون تراكم اخلربة

سؤال الذ يمكن أن يطرحه الطالب يمكن أن يكون أحد هـذه األسـئلة أو وال 
ّهل من الـرضور أن نـتعلم منـاهج البحـث? ملـاذا يتعـني عـىل االهـتامم : مجيعها

بالبحوث والدراسات التى أجراها باحثون آخرون? ملاذا جيب عىل أن أقوم بنفـسى 
   ما?اًبإجراء بحث علمى يوم

كن أن تثار إذا كان السؤال الرئيسى الذ يطـرح هـو إن هذه األسئلة وغريها يم
  ملاذا ندرس مناهج البحث?

وواقع األمر أن ثمة تصور شائع عن الطـالب يـذهب إىل أهنـم قـد يعرتضـون  
بشدة عىل دراسة مناهج البحث, وأن بعضهم قد ال يرغب ىف معرفـة أ شـئ عـن 

, وهم حياولون أن يـدعموا اًمناهج البحث ألهنم ليسوا ىف حاجة إىل هذه املعرفة أبد
بيد أنه إذا كان هؤالء الرافضون لتعلم منـاهج البحـث خيططـون مـن . هذا التصور

أجل االستمرار ىف التعلم واحلـصول عـىل درجـات عليـا ومتقدمـة, أو مـن أجـل 
احلصول عىل مهنة تتصل من قريـب, أو بعيـد بـالعلوم الـسلوكية, فـإن مثـل هـذا 

  .اً وغري صحيح متاماًطئالتصور من املكن أن يكون خا
وهنـاك أنـواع . إن العلامء ىف ميدان العلوم السلوكية هيتمون بالسلوك اإلنسانى 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣−@ @
 

وهم عـىل تنـوعهم واخـتالفهم هيتمـون بـام . متباينة من العلوم والعلامء السلوكيني
يفعله الناس ىف حياهتم, واألسباب التى دفعتهم للقيام هبذه األفعال? وما يمكن أن 

ومـن الـصحيح . من خالل دراستنا ألفراد البرش ىف مواقفهم احلياتية الكثريةنتعلمه 
أن هؤالء العلامء يسيطر عليهم الفضول وحـب االسـتطالع ملعرفـة كـل مـا يتعلـق 

  .بالسلوك اإلنسانى وطبيعته وحمفزاته ودوافعه
وقد يكون من املمكن لطالب يدرس منـاهج البحـث أن خيطـط ألن يكـون ىف  

 للتالميذ, أو أن يكـون ضـابط رشطـة يتعامـل مـع األحـداث ًه معلاممستقبل حيات
اجلانحني, أو يعد نفسه للعمل ىف جمال اإلعالم أو اإلعالن بكل ما يقتضيه من تـوفر 

 يقوم بإجراء بحث اً اجتامعياًعنارص اإلثارة والتشويق, أو يعد نفسه ألن يكون باحث
; ً; كاإليـذاء اجلـسد هلـم مـثالوكتابة تقرير علمى بشأن إسـاءة معاملـة األطفـال
  .وتقديم هذا التقرير إىل حمكمة األرسة; وما إىل ذلك

وىف ضوء األمثلة التى ذكرناها وغريها, يتعني القول أن من املهـم اإلملـام بـشئ  
  :وذلك لألسباب التالية. عن مناهج البحث

تقبلية أن من املحتمل أن يصبح طالـب الدراسـات العليـا ىف حياتـه املـس: األول
 بأن يقوم بعملية تقييم, ومراجعـة, وفحـص بحـوث علميـة قـام هبـا اًاملهنية مطالب

  .آخرون ىف وقت ما
أنه, برصف النظر عن العمل أو املهنة التى سوف يمتهنها الطالـب ـ اآلن : الثانى

ـ أو ىف مستقبل حياته, هو ىف حاجة ألن يقوم بنفسه بإجراء بحث علمى ىف يوم مـن 
  .األيام
أن دراسة مناهج البحث بالنسبة لطالب الدراسات العليا هو نـوع مـن : ثالثال

  . بنفسه عىل إعداد بحث علمىاًاإلعداد األكاديمى كى يصبح الطالب قادر
وقد اعتاد املؤلفون لكتب مناهج البحث ىف الرتبيـة وعلـم الـنفس أن يعرضـوا  

ذلك أهنم ىف األغلـب هذه املناهج بشكل متواتر, وطرائق عرض ال يشذ عنها أحد; 
األعم يبدأون باملنهج التجريبى, فاملنهج الوصفى, فاملنهج الكلينيكى ـ إلـخ, حتـى 
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 يفرغون من عرض املناهج اخلمسة أو الستة الشائعة ىف امليدان, بيد أن الشكل الذ
 مناهج البحـث وطـرق التحليـل اإلحـصائى ىف "عرضت به هذه املناهج ىف كتاب 

 فـؤاد أو حطـب " لكل من العاملني اجلليلني "رتبوية واالجتامعية العلوم النفسية وال
ٍ إىل حد بعيد; إذ جاء عرض هذه املنـاهج عـىل اًجاء خمتلف) ١٩٩٦ ("وآمال صادق 

ًنحو تصنيفى واضح ىف ضوء عدد من األبعـاد مـشتمال ٍ  عـىل أربعـة أسـس يمكـن ٍ
ٍتـصنيف ىف أ فئـة مـن االعتامد عليها, ثم أضافا فئة خامسة من املناهج ال تقبـل ال

  .الفئات األربع السابقة
 أن معظـم املؤلفـات "لقد كان واضعا هذا التصنيف حمقني كل احلق حني قـررا  

املتخصصة ىف مناهج البحـث ىف العلـوم النفـسية والرتبويـة واالجتامعيـة ال تقـدم 
خدام  واضح املعامل هلذه املناهج, جيعل هلا معنى ومغز عنـد االسـتاًللقارئ تصنيف

 ملناهج البحث يرجـوان اًكام كانا صادقني حني ذكرا أهنام يعرضان تصنيف) ٥٥ص (
 وضوح معامل هذه املناهج بحيث جيعل هلـا معنـى ومغـز أن حيقق هذه الغاية ـ أ

  .عند االستخدام
ًوبناء عىل ما سبق, واقتناع   هبذا التصنيف سوف يعرض املؤلف مناهج البحـث اً

  .ضوء هذا التصنيف اخلامسى إن صح هذا التعبريالنفسى والرتبو ىف 
ذلـك أن هنـاك كتـب أخـر . ولقد راعيت ىف هذا الكتاب أن يكون بـني بـني 

تتناول نفس املوضوع أ مناهج البحث ـ بعضها مرتجم يوغـل ىف تفاصـيل ختـرج 
ٍبالقارئ عن نطاق الرتكيز حني يقرأ, وترضب أمثلة بعيدة إىل حد كبـري عـن ميـدان 

ة اخلاصة, وبعـضها اآلخـر مـوجز بـالغ اإلجيـاز واالختـصار ال يكـاد يـوىف الرتبي
والبعض الثالث يتناول بعـض منـاهج البحـوث ويغفـل عـن ذكـر . املوضوع حقه
مناهج أخر.  

ولذلك حاولت أن جيئ هذا الكتـاب بحيـث يلـم بـأطراف منـاهج البحـث ىف  
 ىف خطأ االستطراد اململ, ميادين الرتبية والرتبية اخلاصة وعلم النفس, دون أن يقع

, اً وسـطاًبكلامت أخر حاولت أن يتخـذ كتـابى هـذا موقفـ. أو االختصار املخل
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بمعنى أن يسد الفجوة بني البساطة الزائدة عن احلد, والعرض املعقد للموضوعات 
 للمناهج األساسية, وفيه إشارة ـ ربام تعـد ًوأن يكون شامال. عىل اختالفها وتباينها

 باألمثلـة ًىل حماوالت منهجية ىف ميدان الرتبية اخلاصة; وأن يكـون حـافالاألوىل ـ إ
  .الواضحة التى تعتمد عليها البحوث العلمية

 تـصنيف الفـصل األولويشتمل الكتاب عىل ثامنية فصول; عـرض املؤلـف ىف  
ُمناهج البحث ىف ضوء بعد الـزمن وذلـك باإلشـارة إىل املـنهج التـارخيى واملـنهج 

  . واملنهج التنبؤ كممثلني لدراسة املاىض واحلارض واملستقبلاالمبرييقى
 تــصنيف منــاهج البحــث ىف ضــوء حجــم الفــصل الثــانىوعــرض املؤلــف ىف 

املبحوثني وذلك باإلشارة إىل مناهج دراسة احلاالت الفردية ومناهج دراسة العينـة 
  .ومنهج األصل اإلحصائى العام

ولكـن ىف ضـوء درجـة الـتحكم ىف وتابع املؤلف حديثه عـن منـاهج البحـث  
املتغـريات املـستقلة املـستخدمة ىف البحــث ممثلـة ىف املـنهج أو الطريقـة االرتباطيــة 

  .الفصل الثالثواملنهج التجريبى واملنهج شبه التجريبى وذلك ىف 
 لعرض بعض مناهج البحث ىف ضـوء أهـداف الرابع الفصلوخصص املؤلف  

  .واملنهج التفسري واملنهج التحكمى ىف املنهج الوصفى ًالدراسة ممثال
 بعض منـاهج البحـث ذات التقـسيم الـذ اخلامس الفصلوتناول املؤلف ىف  

 ىف املنهج االرتقائى واملـنهج املقـارن, ًيصعب تصنيفه حتت التصنيفات السابقة ممثال
ومنهج التحليل البعد.  

 البيانـات  للحديث عن العديد مـن أدوات مجـعالسادس الفصلوأفرد املؤلف  
  . عن االستعانة هبا واإلفادة منهااًواملعلومات التى ال غنى للمناهج مجيع

 النتامء املؤلف إىل ميدان الرتبية اخلاصة لسنوات بعيـدة فقـد كـان يتعـني اًونظر 
 الـسابع الفـصلعليه أن يشري إىل البحث العلمى ىف هـذا امليـدان, ولـذلك ىف هـذا 

 ـ يتنـاول منـاهج البحـث العلمـى واملامرسـة ًمقـااليرتجم دراسة نظرية ـ أو لنقل 
القائمة عىل الـدليل والربهـان, ويـر أن دراسـة واحـدة ال تكفـى; ويعـد طالبـه 

  .وطالباته بمزيد من الرتمجة ىف هذا الصدد ىف طبعات قادمة بمشيئة اهللا
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 عن نامذج من مناهج البحث ىف إحد الفئات ثامن بفصلواختتم املؤلف كتابه  
  .اً تنتمى لذو االحتياجات اخلاصة, وهم املعوقني عقليالتى
وال أزعم أننى قدمت ىف هذا الكتاب كل مناهج البحث ىف املجـاالت الرتبويـة  

والنفسية واالجتامعية وىف ميدان الرتبية اخلاصـة, وال أسـتطيع القـول أننـى قمـت 
 اًد نجحت نسبيبكتابتها عىل الوجه األكمل, ولكننى أقول أننى حاولت, فإن كنت ق

فذلك فضل من اهللا, وإن كنت مل أوفق فسوف أحاول جتنـب أخطـائى ىف مؤلفـات 
  .الحقة

وىف ختام تقديمى لكتابى هذا ال أملك إال أن أشيد بمعاونة طالبى وطالباتى ىف  
الدبلوم اخلاصة ىف الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة عني شمس, عىل ما زودونـى 

, كـام ال يفـوتنى أن ً جـزيالاًأثرت هذا الكتاب وأشـكرهم شـكربه من مادة علمية 
أخص بالشكر نخبة الباحثني اجلدد من املسجلني لـدرجتى املاجـستري والـدكتوراه 
وزمالئى وزميالتى من الشبان الواعـدين والـشابات الواعـدات ىف جمـال البحـث 

  .العلمى
 .وما توفيقى إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 

 م٢٠١٣ أكتوبر املؤلف يف
 هـ١٤٣٤ذو احلجة 
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W 
يتناول هذا الفصل ثالثة مناهج ىف البحث العلمى ىف ضوء بعد واحد هو الزمن  

ىف شكل بحوث ودراسات هتتم بأحداث املاىض وبحوث ودراسات هتتم بأحـداث 
  .احلارض, وبحوث ودراسات تتطلع إىل استرشاف املستقبل

  تشري البحوث التارخيية إىل أهنـا ليـست جمـرد خـوض ىف املـاىض دون جـدو
ٍرض واملستقبل, ذلك أن هذه البحوث تفيد خمتلف العلوم ىف نواح كثرية; لعـل للحا

 يمكن من خالله الوصول إىل فهم أفـضل للقـضايا موضـع اًأمهها أهنا تقدم منظور
البحث من خالل معرفة جذورها وأصوهلا من حيث النشأة والتطور التـى تتخـذها 

اك الكثـري مـن مـشكالت خالل مراحل تطورها املختلفة, وبـذلك يمكـن هبـا إدر
  .احلارض, واملعاونة ىف التنبؤ باجتاهات املستقبل

وإذا كان املنهج التارخيى هو دراسة للامىض, فإن املنهج التجريبى أو األمبرييقـى  
هو دراسة للوضع الراهن أو دراسة للحـارض, حيـث هتـتم البحـوث والدراسـات 

لظـاهرة, ومجـع املعلومـات عـن األمبرييقية بالدور اإلجيابى للباحث ىف مالحظـة ا
احلاالت التى عليها هـذه الظـاهرات وقـت دراسـتها; ولـيس جمـرد االعـتامد عـىل 
البيانات التى وفرها اآلخرون للباحث ىف شكل مراجـع أوليـة أو ثانويـة; كـام هـو 

  .احلال ىف املنهج التارخيى
ملـاىض, واحلـارض,  أقل من اهتاممه بااًكام أن اهتامم اإلنسان باملستقبل مل يكن أبد 

 ىف املنهج ًوعىل الرغم من أنه نجح ىف الوصول إىل مناهج للبحث تالئم املاىض ممثال
 ىف املنهج األمبرييقى, فإن اإلنسان ىف جمال البحـوث ًالتارخيى, وتالئم احلارض ممثال

وبشئ من التفـصيل تـدور املوضـوعات حـول . املستقبلية مل تزل جهوده ىف بداياهتا
  .ج الثالثة وخيتتم املؤلف هذا الفصل بكلمة تعقيبيةهذه املناه
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WאאHistorical methodW 
:  

فهـو . ُهيتم الباحثون عامة باملنهج التارخيى إلتساع املجاالت التى يستخدم فيها 
 بـدرجات اًال يقترص عىل الدراسات التارخيية ىف علم التاريخ, وإنام يـستخدم أيـض

تفاوتة ىف جمـاالت أخـر; كاملجـاالت الرتبويـة والنفـسية, وىف جمـاالت العلـوم م
فقـد يتنـاول . الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية والعسكرية وغريها من املجـاالت

 عن ذلك فإن الكثري مـن ًوفضال. بعض الباحثني دراسات تارخيية ىف هذه املجاالت
 ىف رسـالة ا معينـًًعظم احلاالت فـصالالدراسات ىف املجاالت املختلفة ختصص ىف م

البحث, للدراسات والبحوث السابقة التى أجريت ىف فرتات ماضية, وترجع أمهية 
هذا إىل أن معرفة نتائج البحوث السابقة أمر له أمهيتـه بالنـسبة للمـشتغلني ىف هـذه 
 املجاالت ألهنا تزودهم ببيانات ونتائج معينة تتصل بأفكار واجتاهات أو ممارسـات

ومثل هذه الدراسـة . معينة ىف املاىض ترتبط بموضوعات بحوثهم ىف هذه املجاالت
هلا طبيعة تارخيية, ويمكن أن خيضعها الباحثون للنقد والتحليـل, ويـستفيدون مـن 

 لبحـوثهم, أو موضـوعات تتـصل هبـذه اًذلك ىف اختيار موضوعات جديـدة متامـ
  .النتائج وذات طبيعة تارخيية تطورية

 ).١١٢: ١٩٧٨ احلميد, وخري كاظم, جابر عبد(
وإذا كانت البيانات التى يتناوهلا البحث ىف العلوم اإلنسانية واالجتامعية يمكـن  

تصنيفها ىف ضوء بعد الزمن; فإن املاىض هو اهتامم البحث التارخيى; سواء كان هـذا 
  .التاريخ للسياسة, أم للمجتمع, أم للعلم, أم للفن

أن عىل من يتصد ) ٥٦: ١٩٩٦ ("بو حطب وآمال صادق  فؤاد أ"ويذكر كل من  
لدراسة التاريخ أن يتسلح بمنهج املؤرخ; فالباحث الذ يتـصد لتنـاول مـشكلة 
تربوية أو اجتامعية, او نفسية ىف إطارها التارخيى عليـه أن يلتـزم هبـذا املـنهج, وإال 

الـسيارة وال اعترب ما يكتبه حمض مقاالت تصلح للنرش للقارئ العـام ىف الـصحف 
ويـصدق هـذا . ينتمى إىل نطاق البحث العلمى الـذ خياطـب نخبـة املتخصـصني
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القول عىل بعض ما جير عىل أنه بحوث ىف تاريخ الرتبية, أو تـاريخ املوسـيقى, أو 
.تاريخ الفن, أو تاريخ العلم 
אא:  

ى يـستخدمها الباحـث ىف يمكن تعريف منهج البحث التارخيى بأنه الطريقة التـ 
ــاريخ للوصــول إىل احلقيقــة ــات . الت ــستخدمها ىف مجــع البيان ــى ي ــة الت أ الطريق

, وخيترب هبا فروضـه التـى تتـصل باألسـباب اً موضوعيًواملعلومات وحتليلها حتليال
والتى يصف هبا ويسجل ما مىض من وقائع وتفسريها عىل أسس علميـة .. والنتائج

حقائق وتعميامت تساعده عىل فهم املاىض واحلارض والتنبـؤ دقيقة بغية الوصول إىل 
  .إن أمكن باملستقبل

هل املنهج التارخيى ىف البحث مـنهج علمـى? مـع أننـا ىف : ًوعادة ما يثار سؤال 
املنهج التـارخيى ال نعتمـد عـىل التجربـة العلميـة املـضبوطة, وال يمكـن أن نكـرر 

 ال يمكن استخدام املالحظة املبـارشة احلصول عىل حقائق ووقائع علمية معينة, كام
واإلجابة هى أنه بالرغم من كل ذلك; فإن املنهج التـارخيى مـنهج علمـى, . الدقيقة

إذا حــرص الباحــث عــىل مراعــاة وتطبيــق خــصائص وأســس املــنهج العلمــى ىف 
وليـست التجربـة وحـدها, أو التوصـل إىل . الدراسات التارخيية كلام أمكـن ذلـك

معينة هلا خصائص القوانني والتعميامت ىف العلـوم الطبيعيـة هـى قوانني وتعميامت 
  .التى تفرق بني منهج علمى وآخر غري علمى

والسبب ىف ذلك أن هناك خصائص ومعايري أخر متعددة مثل الدقة والصحة  
واملوضوعية, واألمانة الفكرية, والقيـاس الكمـى, وإدراك العالقـات وغريهـا ممـا 

 عن أن الدراسـة التارخييـة تـستلزم تنـاول ًفضال. هج التارخيىيمكن تطبيقها ىف املن
مشكالت معينة وحتديدها ىف وضوح ودقة, ومجع البيانات وتنظيمها والتحقق منها 
وإثبــات صــحتها, واســتخدام أســلوب فــرض الفــروض, والتحليــل والتفــسري, 
والتوصل إىل نتائج تـساعد عـىل فهـم احلـارض, وربطـه باملـاىض, وكـذلك التنبـؤ 

حسن عبد العـال, . (اً علمياًباملستقبل, وهذه مجيعها جتعل من املنهج التارخيى منهج
١٢٩: ٢٠٠٤.( 
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אאאא:  
يمكن القول أن البحـوث ىف تـاريخ علـم الـنفس مـا هـى إال تطبيـق للطريقـة  

التـاىل تـستلزم عـىل علـم الـنفس ذاتـه, وهـى ب) االرتقائية أو التطوريـة(التكوينية 
وتتضمن الدراسة الناقدة لتطور الفروض والنظريـات واألسـاليب واالكتـشافات 

  .النفسية, كام يستخدم املنهج التارخيى ىف حل مشكالت نفسية معينة
ما : كام أن هناك سؤال يطرح نفسه ونحن نتحدث عن أمهية هذا املنهج والسؤال 

سية والرتبوية واالجتامعية? واإلجابة هى هى أمهية البحوث التارخيية ىف العلوم النف
ًأن هذه البحوث تفيد خمتلف العلوم ىف نواح عديدة لعل أمههـا أهنـا تقـدم منظـور  اٍ

يمكن من خالله الوصول إىل فهم أفضل للقضايا موضع البحث من خالل معرفـة 
جذورها, وأصوهلا من حيث النشأة والتطور, التى تتخذها خالل مراحـل تطورهـا 

وهبذا يمكن هبا إدراك الكثري من مـشكالت احلـارض, واملعاونـة ىف التنبـؤ . فةاملختل
  .باجتاهات املستقبل

من ناحية أخر يمكن أن نصنِّف الدراسات التارخيية وفوائدها ىف علم الـنفس  
 ):٤٣٥: ١٩٨٣ألفت حقى, (عىل النحو اآلتى 

 مثـل تلـك دراسات تتبعية مـسحية ملفـاهيم سـيكولوجية أو نفـسية معينـة) ١(
الدراسات املرتبطة بنظريـة املثـري واالسـتجابة, واالشـرتاط, والتعزيـز, والنظريـة 

  .اجلشطلتية وغريها وتطبيقاهتم ىف جماالت التعليم والتعلم
دراسات مسحية لفرتات زمنية معينة يتناول فيها الباحـث شخـصيات مـن ) ٢(

رفة النفسية وتطبيقاهتا, مثل علامء النفس املشهورين واملفكرين الذين أسهموا ىف املع
تاريخ علم النفس عند املفكرين اإلغريق, أو عند الفالسفة واملفكـرين املـسلمني أو 
تاريخ مدارس معينـة ىف علـم الـنفس وعـرض التطـورات ىف أفكارهـا ونظرياهتـا 
. وتطبيقاهتا التى جاءت نتيجة اإلسهامات العلمية لشخـصيات إنـسانية ىف تارخيهـا

 "رائـز والـسلوكيني والتحليـل النفـسى وارتباطهـا بعلـامء أمثـال مثل مدرسـة الغ
  ."مكدوجل, وفرويد, وآدلر
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 أن تتناول الدراسات التارخيية ىف علم النفس العلامء البـارزين اًويمكن أيض) ٣(
الذين أسهموا إسهامات ذات داللة ىف املجال النفسى أمثال ابن خلدون وابن سـينا 

ايك وبافلوف, وواطسون, وسـكينر, وألبـورت مـن من املفكرين العرب, وثورند
  .العلامء ىف الغرب

دراسات تارخيية لتطور علـم الـنفس ىف فـرتة زمنيـة معينـة مثـل دراسـات ) ٤(
 ىف القـرن ًتوضح أهم التطورات النفسية وانعكاسـاهتا عـىل امليـدان الرتبـو مـثال

 .ارضالتاسع عرش أو من مطلع القرن العرشين املنرصم إىل وقتنا احل
אאאW 

خطوات البحث التارخيى هى ىف أساسها نفس خطوات األنـواع األخـر مـن  
, ومجـع )أو طـرح تـساؤالت(البحوث, وهى حتديد املشكلة, وصـياغة الفـروض 

البيانات بطريقة منظمة, والتقويم املوضوعى للبيانات, والتثبت من صحة الفروض 
  .أو دحضها

لية يمكـن أن نـذكر خطـوات البحـث التـارخيى وعملياتـه وىف الصفحات التا 
  :األساسية عىل النحو التاىل

  :اختيار موضوع البحث: اخلطوة األوىل
إن كــل دراســة تارخييــة تبــدأ باختيــار موضــوع معــني أو مــشكلة معينــة مــن  

ولـيس هـذا . املوضوعات, أو املشكالت التارخيية التـى حتتـاج إىل دراسـة وبحـث
 أو اهلني, ويوضح هذا أن اختيار موضـوع معـني للبحـث التـارخيى بالعمل البسيط

ًيتحدد عادة ىف ضوء اإلجابة عن أسئلة أربع حمـددة تلـك التـى تـستخدم ىف نفـس 
  :وهذه األسئلة هى. الوقت كمعايري الختيار موضوع البحث التارخيى

 أين وقعت األحداث التى سيدرسها الباحث?  •
 م أو اتصلت هبم األحداث والوقائع? من هم األشخاص الذين دارت حوهل •
 متى وقعت هذه األحداث وملاذا وقعت?  •
 ما أنواع النشاط اإلنسانى الذ يدور حوهلا البحث?  •
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  :معايري اختيار موضوع البحث
 أن اإلجابة عن أسئلة أربع حمددة يمكن أن تكون هى املعايري الختيـار اًذكرنا آنف 

 معايري أخر, وبذلك يمكن القول أن هـذه موضوع البحث التارخيى باإلضافة إىل
  :املعايري هى

  . وقعت فيه األحداثاًأن هناك مكان) أ(
  . دارت حوهلم أو اتصلت هبم األحداثاًأن هناك أشخاص) ب(
  . وقعت فيه األحداثاًأن هناك زمان) جـ(
  . لوقوع األحداثاًأن هناك أسباب) د(
  .ا البحثأن هناك أنشطة إنسانية يدور حوهل) هـ(
أن موضوع البحث قد تم حتديده ىف ضوء فكرة مهمة, أو ىف ضوء عدد مـن ) و(

 اًاألفكار, أو املعتقدات, أو االجتاهات, أو التقاليد االجتامعية املهمة; ذلك أن عـدد
 مهمة, فـسوف ال يكـون لـه أيـة اًمن املؤرخني يرون أن التاريخ ما مل يتضمن أفكار

داللة أو مغز.  
 احلال, سوف خيتلف جمال موضوع البحث بـاختالف حتديـد الباحـث وبطبيعة 

 بالتزام الباحـث باملعـايري اًلإلجابة عن كل سؤال من األسئلة األربع السابقة, وأيض
املكـان الـذ (فاملنطقة اجلغرافية التى يرتبط هبا موضوع البحث أو . الست السابقة

ًقـد تـضيق لتـشمل منطقـة قد تتسع لتشمل منطقة واسعة, و) وقعت فيه األحداث
حمدودة, وكذلك فإن األشخاص الذين تـدور حـوهلم أو اتـصلت هبـم األحـداث 
والوقائع, قد يكونون عدة أشخاص, وقد يقـل العـدد إىل شخـصية واحـدة فقـط, 
وبالنسبة للفرتة الزمنية التى تقع فيها األحداث فقد تطول وقد تقـرص, وقـد تتعـدد 

  .د تتعدد وتتنوع أنواع األنشطة اإلنسانية أو تقلاألسباب وتكثر أو تقل, وكذلك فق
ويتعني عىل الباحث عند التفكري ىف اختيار موضـوع بحثـه أن يـضع ىف اعتبـاره  

  :أمرين مهمني
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إذ ليس هناك ما جيرب الباحث عـىل . ُّامليل ـ بغري حتيز ـ او استعداده اخلاص: أوهلام
كام أن اختيار موضوع يميل إليـه . يهاختيار موضوع لبحثه ال يشعر ىف نفسه بامليل إل

  .ًالباحث سوف جيعله أكثر قدرة عىل العمل وأقو عىل كشف احلقائق التارخيية
السؤال; فمن األمور الرضورية ـ قبـل أن يـستقر الباحـث عـىل اختيـار : ثانيهام

  :موضوع معني أن يطرح عىل نفسه بعض األسئلة من قبيل
 لبحـث اً حيتـاج إىل أن يكـون موضـوعهل املوضوع الذ فكر فيـه الباحـث •

 علمى? 
 هل املوضوع سبقت دراسته دراسة علمية?  •
 هل دراسته ىف املرة السابقة متت بطريقة غري مستوفاة?  •
هل الباحث السابق مل يدرس املادة العلمية األصلية املعروفـة عنـه, ومل يوجـه  •

 , ومل يستخلص مضموهنا عىل الوجه األكمل? اًإليها نقد
ما يقوم بالبحث ىف نفس املوضوع السابق دراسته يمكنـه أن يكـشف هل عند •

 عن أصول تارخيية جديدة تربر إعادة بحث هذا املوضوع من جديد? 
وما إىل ذلك من تساؤالت, إذا كانت اإلجابة عنهـا باإلجيـاب فمعنـى هـذا أن  

  . باستخدام املنهج التارخيىاً علمياًاملوضوع يصلح أن يكون بحث
  :حتديد مشكلة البحث: ثانيةاخلطوة ال

ومـن . ٍإن البحث التارخيى شأنه شأن أ بحث آخر البد فيه من حتديد املـشكلة 
 األمور ذات األمهية ىف البحوث التارخيية أن حتدد مشكلة البحث ىف املوضوع الـذ

ومن املهم ىف اختيار املوضوع, . اختاره الباحث, بحيث تكون املشكلة سهلة التناول
ية ىف حتديد املشكلة أن تتوفر له بيانات كافية; حيـث أن الباحـث سـيعمل ىف وبالتبع

حدود ما توفر له من بيانات, فإذا مل تتوفر بيانات كافية, فإن مشكلة البحث لن تـتم 
ٍولن خيترب الفـرض عـىل نحـو مناسـب وسـوف . ٍدراستها أو تناوهلا عىل نحو سليم

 هذه الفروض أو دحضها ىف أحـسن تكون النتائج واالستخالصات اخلاصة بإثبات
  .األحوال نتائج واستخالصات عىل وجه التقريب
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 ):أو مجع املادة العلمية(حتديد مصادر البيانات : اخلطوة الثالثة
ىف هذه اخلطوة يتوفر الباحـث عـىل مجـع املـادة العلميـة التارخييـة ذات الـصلة  

در األصلية, وهى الوثـائق باملوضوع الذ وقع اختيار الباحث عليه, من كافة املصا
سواء املنشورة أو غري املنشورة, واألصـول املطبوعـة, واملخطوطـات, واملـذكرات 

  .الشخصية, واليوميات, وحرص املخلفات واآلثار التى تتعلق به
كام يتعني عىل الباحث أن يفيد من املراجع العامة ممثلة فيام حتويه دوائـر املعـارف  

التـى تـصدرها اهليئـات ) الببليوجرافيـا(وائم املراجـع املتعلقة بموضوع بحثه, وقـ
العلمية املختلفة, وكذلك املؤلفات التى تناولت موضوعه من قريب, أو من بعيـد, 
والتى كتبت بلغات خمتلفـة, وكـذلك الـدوريات العلميـة التـى تـصدرها اهليئـات 
در العلمية التى تضم أحدث نتائج البحوث العلمية وغري ذلـك مـن خمتلـف املـصا

  .املتخصصة لكل موضوع عىل حدة
ومما جتدر اإلشارة إليـه أن مـصادر البيانـات واملعلومـات ىف البحـث التـارخيى  

  .املصادر األولية واملصادر الثانوية: ُتصنف ىف فئتني مها
فهـى تلـك املـصادر التـى حتتـو عـىل  Primary sources أما املصادر األوليـة

صلية, والتقارير التى كتبها املشاركون الفعليـون, أو املعلومات املبارشة كالوثائق األ
ــمية  ــة, والرس ــائق احلكومي ــىل الوث ــشتمل ع ــا ت ــام أهن ــارشون, ك ــون املب املالحظ
للمؤسسات املختلفة; واآلثار الباقية من فـرد, أو مجاعـة, أو ثقافـة, أو فـرتة زمنيـة 

  .معينة, وما إىل ذلك
فهى تلك املصادر التى حتتـو عـىل  Secondary sources وأما املصادر الثانوية 

املعلومات غري املبارشة; كالكتب ودوائر املعارف, أو التقارير التـى يكتبهـا أقـارب 
ويمكن القول أن املصادر الثانوية هى ىف العادة . املشاركني ىف احلدث واملالحظني له

  .نقل عن مصدر أو مصادر أولية باملواصفات السابقة أو إعادة قراءة هلا
وبطبيعة احلال يفضل استخدام املصادر األوليـة عـىل املـصادر الثانويـة, وكلـام  

ًازداد بعد الشاهد أو الدليل, كانت البيانات املستفادة أقل شـموال  وأقـل دقـة عـىل ُ
  .األغلب
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لكن هذا ال يقلل من شأن استخدام املصادر الثانوية ىف البحث التارخيى السـيام  
 للتأريخ حلياة املفكرين, والعلامء, وآثارهم الفكرية البحوث والدراسات التى جتر

ومن أمثلة ذلـك, البحـوث التـى . ىف جماالت العلوم النفسية والرتبوية واالجتامعية
عند اإلمام الغزاىل; أو الفكر االجتامعـى ) النفسى(ُجتر حول الفكر السيكولوجى 

ذلك من البحوث التـى عند ابن خلدون, أو الفكر الرتبو عند ابن مجاعة; ونظائر 
فحاجة الباحث هنا إىل االعتامد عىل املـصادر األوليـة . جتر عىل املفكرين الغربيني

املتمثلة ىف املؤلفات األصلية هلؤالء املفكرين, والعلامء ال تقل عن حاجة الباحث إىل 
 االعتامد عىل هذه املصادر عند إجراء بحث حول مشكلة ذات جذور تارخيية, ىف أ

  . من هذه املجاالتٍجمال
 ).٥٨: فؤاد أبو حطب, وآمال صادق, مرجع سابق(
  :وهناك طريقتان يستخدمهام الباحث التارخيى جلمع مادته العلمية ومها 

  :طريقة البطاقات: األوىل
ٍحيث تدون الكتابة عىل عرض واحد ىف البطاقة, وعىل وجه واحد هلا, ويوضـع   ٍ

 ما ورد فيه من معلومات, ويكتب ىف صـدر بكل بطاقة عنوان لكل اقتباس ليوضح
. البطاقة اسم املصدر, ومؤلفه, ورقـم اجلـزء والـصفحة, وتـاريخ نـرشه, ومكانـه

  .وينبغى أال حتو البطاقة إال اقتباس لنقطة واحدة
 ىف اً أو متـشاهباً واحـداًويضع الباحث البطاقات املتامثلة التى تتنـاول موضـوع 

وقـد يـسجل . حثـه; بحيـث يـسهل اإلفـادة منهـا لتقسيم خطة باًمكان خاص وفق
الباحث مالحظاته أو تعليقاته عىل البطاقة, وحيسن أن يكون ذلك بحرب مغاير حلـرب 

  .البطاقة حتى ال خيتلط مع االقتباس نفسه
َّطريقة الدوسيه املقسم: الثانية ُ:  

ٍوهو عبارة عن دوسيه أو ملف توضع فيه فواصل كل واحد منها خاص بفصل   ٍ
 بـأول, كـل ورقـة ىف ً فصول البحث, بحيث يمكن وضع األوراق بداخله أوالمن

 ).١٤٤: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (مكاهنا من الدوسيه حسب الفصل 
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ِّويفضل املستخدمون ملـنهج البحـث التـارخيى الطريقـة األوىل ـ أعنـى طريقـة  
 لـسهولة البطاقات ـ لكوهنا أسهل بكثري ىف االستخدام من الطريقة الثانيـة, وذلـك

حيث أن بعض البطاقات قد ختدم ) من فصل إىل فصل(ٍنقل البطاقة من مكان آلخر 
ولذلك فإن هذه الطريقـة هـى األكثـر . أكثر من نقطة واحدة داخل البحث الواحد

  . بني الباحثنياًشيوع
  :تقويم البيانات: اخلطوة الرابعة

يـة التـى جيمعهـا الباحـث البد ىف منهج البحث التارخيى من تقويم املادة التارخي 
والغرض من هذا التقويم هو التأكد من صدق املصدر, وصحة املادة التى يتـضمنها 

إذ يتعني عىل الباحث الذ يستخدم منهج البحـث التـارخيى أن يفـرتض . أو ينقلها
; أن املعلومات التى جيمعها حتتاج إىل تقويم إلثبات صحتها, وتـزداد احلاجـة اًمقدم

ادة التارخيية كلام بعد الزمن بني احلدوث واقعة معينة, ووقت تسجيلها, إىل تقويم امل
ويلزم الباحث ىف عملية التقويم هذه معارف ومهارات واجتاهات معينة حتى يصل 

  .إىل أحكام سليمة
  : وهناك نوعان من التقويم يتعني إخضاع البيانات هلام

عـىل مـد أصـالة الوثيقـة التقويم اخلارجى; الذ ىف ضوئه يتم احلكـم : أوهلام
وتوجد عوامل كثرية حتدد أصـالة الوثيقـة مثـل مكانـة املؤلـف ىف . موضع التناول

ٍسياق األحداث موضع االهتامم, وإىل ا حد توفرت إمكانات التسجيل الصحيح, 
والدقيق واملبارش لألحداث, ومد اتفاق عوامل الزمان واملكان الواردة ىف الوثيقة 

ويزداد األمر صـعوبة, حـني . ية املرتبطة باألحداث موضع البحثمع الوقائع الفعل
تكون الوثيقة أو الوثائق من نوع املخطوطات, وحيتاج الباحث التارخيى أن يتـدرب 

 عىل فن حتقيق املخطوطات, وهو فن ال يكاد يتقنه إال القليلون ىف جمال العلوم اًجيد
  .اإلنسانية
 معنى ودقة حمتو الوثيقة, وهو خطوة تاليـة التقويم الداخىل; أ تقويم: ثانيهام

ومن املنطقى بالطبع أن يكون التتابع كذلك, فحاملا حيكم الباحـث . للنقد اخلارجى
  .بعدم الثقة ىف مؤلف الوثيقة يصبح من غري املجد البحث ىف حمتواها
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: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صـادق, : ملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إىل(
 ).٦١  ـ٥٦ص ص 

  :تركيب البيانات: اخلطوة اخلامسة
يشتمل تركيب البيانات عىل تناول األفكار واملفاهيم األساسـية والـربط بينهـا,  

 معنـى " ىف ً مهـاماًويلعب الرتتيب الزمنى ىف عرض األحـداث دور. اًوترتيبها زمني
  . ذاته, باإلضافة إىل أمهيته ىف التمييز بني األسباب والنتائج"التاريخ 

وباإلضافة إىل ذلك, فإن الباحث قد يربز مد االتـساق ىف املعاجلـات املختلفـة 
ٍلنفس األحداث التارخيية موضع البحث, كام تناولتها املصادر األولية, وإىل أ حـد 

 للفرض, أو إجابة عن السؤال بالـسلب أو اً تارخيياً أو دحضًيقدم هذا االتساق دعام
فـروض أو أسـئلة إضـافية جديـدة, أو تعـديل وقد يتطلب ذلك صياغة . اإلجياب

  .الفروض أو األسئلة األصلية
  :العرض التارخيى وكتابة تقرير البحث: اخلطوة السادسة

وهى اخلطوة األخرية من خطوات البحث التارخيى, ومرحلة العرض التـارخيى  
 اًليست أسهل من املراحل اخلمس السابقة, إذ يتعني عىل الباحـث أن يكـون متمتعـ

والبحـث التـارخيى الـذ . بالكفاية والدراية اخلاصة لعرض تقرير البحث ونتائجه
يقىض الباحث ىف دراسته سنوات عديدة ينبغى أن يعرض بطريقة علميـة, ذلـك أن 
ِّالعرض التارخيى إذا مل يستوف الرشوط األساسية اخلاصة بـه, فإنـه يـضيع الفائـدة 

  .ث, وما وصل إليه من نتائجالتى يمكن أن جينيها العلم من جمهود الباح
وقد حدد علامء البحث التارخيى عدة رشوط, يمكـن أن نـشري إىل بعـضها عـىل 

  :النحو التاىل
أن يكون للباحث الذ يستخدم مـنهج البحـث التـارخيى املقـدرة عـىل : األول

حسن التعبري باللغة التى يكتب هبا, فعليه أن يعرف كيف خيتار األلفاظ واألسـاليب 
ٍعرب عن غرضه, وأن يكتب بلغة سهلة واضحة تالئم املوضوع الذ يتناولـه; التى ت

وعليه أن يكتب بأسلوبه اخلاص الذ تتضح فيـه شخـصيته, فـال يقلـد غـريه مـن 
  .ُالكتاب والباحثني
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أال يكتب الباحث ـ تقرير بحثه ـ بأسلوب أدبـى رصف, ألن ذلـك ربـام : الثانى
بالغة فيام يكتب إلحداث األثر املطلـوب ىف نفـس يضطره إىل تغيري احلقائق, وإىل امل

القارئ, وليس املطلوب ىف كتابة تقرير البحث أن يكتب الباحث قطعة أدبيـة مثـرية 
  .للعواطف; بل املقصود أن يعرض عىل القارئ بوضوح النتائج التى توصل إليها

طة إن عىل الباحث أن يكتب تقرير بحثه بطريقـة جيمـع فيهـا بـني البـسا: الثالث
والدقة, وروح الفن لكى يعرض احلقـائق واحلـوادث كـام كانـت, أو كـام فهمهـا, 

  .وبالصورة التى جتتذب القارئ إىل اإلقبال عليه واإلفادة بام كتبه
ِّينبغى أن يالحظ الباحث أن القارئ مل يطلع عىل األصول واملصادر التـى : الرابع

ه ىف موضوعه من حيث كلياته رجع إليها هو; فعليه أن يوضح للقارئ ما توصل إلي
  .وجزئياته; بتقديم األدلة والرباهني عىل ما يقدمه من حقائق

ينبغى أن يكتب الباحث تقرير بحثه وىف ذهنه أن هناك احتامل لوقوعـه : اخلامس
ولذلك يتعني عليـه أن يبـادر بتـصويب مـا يمكـن أن يكـشف عنـه مـن . ىف اخلطأ

 مـن اًوعندما ال يكـون واثقـ.  أدلة جديدةاألخطاء, إذا ما ظهرت له معلومات, أو
  .ٍنقطة ما عليه أن يقرر ذلك برصاحة

 ىف أسـفل الـصفحات أو ىف هنايـة ً مهاماًينبغى أن تكون اهلوامش جزء: السادس
إذ أنه ىف أحوال كثرية, يـضطر . الفصل, لكى تضبط الوقائع الواردة ىف متن التاريخ

 من خمطوط, أو مطبوع, فيحـسن اً مأخوذاًي أصلاًالباحث إىل أن يورد ىف اهلامش نص
أن يكون ذلك بلغة النص األصلية, ألن ترمجـة الـنص األصـىل قـد تغـري ىف بعـض 

  .معانيه
أن مالحق البحث, هى جمـال لنـرش أو تقـديم خمتـارات مـن األصـول : السابع

التارخيية التى اعتمد عليها الباحث, ولذلك فإن نرش بعض هذه األصـول هـو أمـر 
,مـن املـادة األوليـة التـى اسـتقى منهـا اً إذ أنه يقدم للقارئ املختص شـيئجوهر 

  .الباحث معلوماته, وينقله إىل املجال الذ استخرج منه احلقائق التارخيية
ينبغى أن تـنظم قائمـة املـصادر واألصـول واملراجـع التـى رجـع إليهـا : الثامن

  . بحسب أسامء املؤلفنياًالباحث أبجدي
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فاصيل عن منهج البحث التارخيى يمكن الرجـوع إىل حـسن عبـد ملزيد من الت(
 ).١٦٢ ـ ١٢٨: ٢٠٠٤العال, 

وىف اخلتام يمكن القول أنه ىف ضوء املقولـة التـى تـر أنـه مـن الـصعب فهـم  
احلارض دون االستعانة باملاىض, نجد أن املنهج التارخيى يعتمـد عـىل فهـم كـل مـا 

 وحتليلهـا ومقارنتهـا, واسـتنباط بعـض يتعلق باملاىض من آثار وحقائق وتـصنيفها
ويـستخدم . النتائج, فدراستنا للامىض تعيننا ىف فهم احلارض والتخطـيط للمـستقبل

املنهج التارخيى ىف البحوث القومية التى تتناول الطابع القومى لشعب من الشعوب 
من النواحى السياسية والتارخييـة واالجتامعيـة, ويمكـن اسـتخدامه ىف الدراسـات 

بوية والنفسية وال سيام فيام يتعلق بسيكولوجية النمو, فعـن طريـق هـذا املـنهج الرت
  .يمكن التحقق من بعض الفروض التى ال تزال موضع جدال كام سبقت اإلشارة

 ).٣٨: ١٩٨٣خليل معوض, (
אאאאאאאW 

جابة عنهـا عنـد اسـتخدام املـنهج التـارخيى, هناك عدة تساؤالت حتتاج إىل اإل 
  :وتعد اإلجابات عن تلك التساؤالت بمثابة اعتبارات عامة ىف هذا الصدد

هل يقوم معظم البحث عىل املصادر األولية? وإذا كانت قد اسـتخدمت : األول
مصادر ثانوية, فهل تسهم بالبيانات الثانوية أكثر من مسامهتها باألدلـة احلاسـمة ىف 

  ملشكلة?حل ا
  .ُهل وجد أكثر من شاهد عيان مستقل وثقة, لتأييد احلقائق الواردة?: الثانى
هل أجـر بحـث للتحقـق مـن أمانـة الـشهود, وكفـاءهتم وحتيـزاهتم : الثالث

  ودوافعهم وأوضاعهم وقت املالحظة, وكذلك كيف, ومتى سجلوا مالحظاهتم?
 للتأكد من صحتها وإمكانية اًقد نااًهل تم متحيص املواد املصدرية متحيص: الرابع

  تصديقها?
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, اً صـحيحاًهل تم تفسري كلامت الوثـائق القديمـة, وعباراهتـا, تفـسري: اخلامس

 متأخرة تدخلت أو أثرت ىف فهمنـا اًوهل يوجد أ دليل يثبت أن تصورات وأفكار
  أو تفسرينا لتلك الوثائق?

املــساعدة لتحديــد صــحة هــل تــم الرجــوع إىل اخلــرباء ىف امليــادين : الــسادس
  البيانات?
  هل تم إرجاع املصادر إىل مؤلف, أو وقت, أو مكان معني?: السابع

 ).٦٤٣ ـ ٦٤٢: ١٩٨٥فان دالني, (  
אאW 

عرفنــا مــن الــصفحات الــسابقة أن بعــض البــاحثني يعتقــدون أن الدراســات  
ث ليست دراسات علمية وذلـك التارخيية التى تستخدم األسلوب التارخيى ىف البح

لعدم خضوعها للتجريب وعدم القدرة عىل ضبط العوامل املؤثرة أو تثبيتها وعزهلـا 
بينام ير باحثون آخرون أن إخضاع املادة التارخيية للنقد الداخىل واخلـارجى يـوفر 

 من الدقة واملوضوعية يرقى باألسلوب التارخيى إىل مستو األسلوب العلمى اًقدر
 النظر إىل األسـلوب التارخيى كأسلوب علمى ال يمنع مـن ذكـر املالحظـات إال أن
  :التالية

أن املعرفة التارخيية معرفة جزئية حيكم طبيعتها حيث ال يمكن احلصول عىل ) ١(
معرفة كاملة للامىض وذلك بسبب طبيعة مصادر املعرفة التارخيية وتعرضها للتلـف 

  : عن املعرفة التارخيية" جوتشاك "  ما ذكره" فان دالني"والتزوير ويصف 
بأن من شهدوا املاىض ال يتذكرون سو جزء منه ومل يسجلوا سو جزء ممـا  "  

تذكروا, وضاع جزء مما سجلوا, واكتشف الباحثون صحة جزء مما سـجل وفهمـوا 
 مما فهموا وبذلك تبقـى املعرفـة التارخييـة اً من التسجيل الصحيح ونقلوا جزءاًجزء

  ." ئيةمعرفة جز
يواجه الباحثون الـذين يـستخدمون املـنهج التـارخيى صـعوبة واضـحة ىف ) ٢(

تطبيق املنهج العلمى ىف البحث وذلـك بـسبب طبيعـة الظـاهرة التارخييـة وطبيعـة 
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مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجريب وصعوبة وضع الفـروض وصـعوبة التنبـؤ 
  .باملستقبل

ملعلومـات واملعـارف ىف جمـاالت احليـاة  مـن ااًاملادة التارخييـة أكثـر تعقيـد) ٣(
األخر, وبذلك يصعب عىل الباحث وضع فروض معينة واختبار هـذه الفـروض 
ألن عالقة الـسبب بالنتيجـة ىف حتديـد احلـوادث التارخييـة ليـست عالقـة بـسيطة 

  .فاألسباب متشابكة ويصعب رد النتيجة إىل أحدها
ك يــصعب إثبــات الفــروض ال ختــضع املــادة التارخييــة للتجريــب, وبــذل) ٤(

, فاملصادر التارخيية عرضـة للخطـأ والبـد مـن اعـتامد مالحظـات اًوحتقيقها جتريبي
  .اآلخرين وأقواهلم ألن الباحث ال يتمكن من االتصال املبارش باملادة التارخيية

يصعب الوصول إىل نتـائج تـصلح للتعمـيم ىف البحـوث التارخييـة وذلـك ) ٥(
ية بظروف زمانية ومكانية حمـددة يـصعب تكرارهـا بـنفس الرتباط الظاهرة التارخي

الدرجة وكل ما يستطيع الباحث التارخيى عمله هو أن يتنبأ بام يمكـن أو حيتمـل أن 
  .ًحيدث ال بام سيحدث فعال

أنه قد يكـون مـن الـصعب ـ ىف بعـض األحيـان ـ احلـصول عـىل املـصادر ) ٦(
تعرض هلـا البحـث التـارخيى فـرط األولية, ولذلك فمن االنتقادات الشائعة التى ي

وبطبيعـة احلـال, كلـام ازدادت املـصادر األوليـة ىف . االعتامد عىل املـصادر الثانويـة
  .البحث التارخيى كان ذلك أفضل

إن املالحظات السابقة ال متنع من الثقة بالبحوث التارخيية, بل سـيبقى البحـث  
ر اإلنـسانى والطبيعـى ىف التارخيى هو األسلوب الوحيد الذ يدرس ظواهر التطو

خمتلف جماالت احلياة, ولكن صعوبة البحث التارخيى ال متنع من اعـتامده كأسـلوب 
بحث علمى خاصة وأنه يعتمد خطوات البحـث العلمـى مـن حتديـد املـشكلة إىل 
  .وضع الفروض ومجع املعلومات واختبار الفروض والوصول إىل التعميم والنتائج
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W 
ُيتناول هذا الفصل عدة مناهج ىف البحث العلمى ىف ضوء بعد واحد هو حجـم  

مناهج دراسة احلاالت الفردية, ومنهج دراسة العينة, : هى عىل التواىل. املفحوصني
سة األصل اإلحصائى العام, أما مناهج دراسة احلاالت الفردية فتتضمن ومنهج درا

ثالثة مناهج رئيسية, فاالثنوجرافيا كفرع من فروع االنثروبولوجيا هيـتم بالدراسـة 
 العلمية للثقافات الفردية ىف سياقها اخلاص, وهو هبذا املعنى ينتمى إىل املنهج الـذ

ت الفردية, والـذ يطلـق عليـه دراسـة اقترص استخدامه ىف املاىض عىل الشخصيا
االثنـوجراىف (اًاحلالة, ولذلك ير بعض الباحثني أنه من املمكن دمج املنهجني معـ

  .ىف فئة واحدة) ودراسة احلالة
 ـ هـو العمليـة " فرويد"واإلسقاط ىف التحليل النفسى الكالسيكى ـ كام أورده  

إلـخ ويلـصقها .. لـه واجتاهاتـهالتى بواسطتها يزيح الفـرد سـامته وانفعاالتـه وميو
 اًواللفظ يستخدم ىف نظرية التحليل النفسى ليتضمن أن هنـاك إنكـار. بشخص آخر

 مللكية الفرد هلذه املشاعر واالجتاهات وأن اإلسـقاط يـؤد عملـه كحيلـة اًمصاحب
دفاعية حلامية الفرد من القلق, وأن بعض الرصاعات الكامنة قد تم كبتهـا; ولـذلك 

 والدراســات التــى تــستخدم املــنهج اإلســقاطى إىل حــل هــذه تــسعى البحــوث
الرصاعات عىل املستو الـشعور باسـتخدام أسـاليب وفنيـات إسـقاطية جلمـع 

 هلا بإتاحة الفرصة له ليـستجيب بطريقـة غـري ًمعلومات عن شخصية الفرد, أو فهام
ى والكلينيكية ـ صفة من كلمة كلينيك بمعنـ. مقيدة ملوضوعات أو مواقف غامضة

 للشخصية والعالج النفسى يركز عىل الفرد ككل, أكثر من ًعيادة, وهى متثل مدخال
بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية, كام تشري كلمة عيـاد Clinical 

إىل املامرسة التى يقوم هبا األخصائى النفسى الكلينيكى والتى تقوم عـىل املالحظـة, 
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تبلغ التقنني, وقد تكون غري منظمة, وذلك لعدد قليـل  منظمة قد اًالتى تكون أحيان
 ما تقوم املقارنات بني املـنهج الكلينيكـى اًمن املفحوصني ىف مواقف طبيعية, وكثري

واملنهج التجريبى الذ يؤكد عىل إجراء بحوث ودراسـات عاليـة الـضبط, والتـى 
  . كبرية من املفحوصنياًتستخدم أعداد

WאאאW 
F١EאאאW 

االثنوجرافيا هى وصـف حتلـيىل للمـشاهد االجتامعيـة, واألفـراد واجلامعـات  
ــا دراســة  ــام أهن ــداهتم وممارســاهتم, ك ــشاعرهم ومعتق ــم م ــؤد إىل فه ــشكل ي ب

ــسانية ــاة اإلن ــة ىف احلي ــرتاتيجيات التفاعلي ــات . االس ــع البيان ــرتاتيجيات مج فاس
ــراد املــستخدمة تــؤد لل حــصول عــىل تــصورات واضــحة عــن معتقــدات األف

  .واجلامعات وسلوكياهتم ىف املواقف, والبيئات املختلفة
ويركز الباحثون الذين يستخدمون املنهج االثنوجراىف عـىل دراسـة الثقافـة, أو  

 عىل وصف طريقة احلياة من اًاحلضارة لد مجاعة معينة; حيث يكون هدفهم منصب
  .املرتبطة باألحداث املختلفة, وإظهار التكامل فيام بينهاخالل توثيق املعانى 

وربـام يرجـع سـبب .  ىف املجال الرتبواًواملنهج االثنوجراىف منهج جديد نسبي 
ُّحتمس الباحثني له ـ ىف بعض أسبابه ـ إىل عدم رضاهم عن املناهج واملداخل األكثر 

 ومما جيـدر ذكـره أنـه إذا كـان .تقليدية ىف دراسة أنواع معينة من املشكالت الرتبوية
استخدام املنهج االثنوجراىف جديد ىف املجال الرتبو, إال أنـه كاسـرتاتيجية بحثيـة 

  ., فقد استخدمه االنثربولوجيني منذ فرتات زمنية طويلةاًليس جديد
 البحـث األثنـوجرايف) ٦٧: ٢٠٠٣ ("حسن شـحاته وزينـب النجـار"ِّويعرف 

Ethnogrophic research بحث وصفى بأنه Descriptive تفـسري Interpretative 
وأن من أبرز خـصائص هـذا التـصميم البحثـى أن املالحـظ . Qualitativeنوعى و

تى يـتمكن مـن تـسجيل  حContinuous Observationيستخدم املالحظة املستمرة 
 .كل شىء يالحظة ىف جمال الدراسة
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حيـدث ىف املدرسـة, أو والبحث األثنـوجراىف هيـتم بمالحظـة املجتمـع, أو مـا 
الصف الدراسى, أو مالحظة حدث أو برنامج معني من أجل التوصـل إىل وصـف 

 للمعرفة املشرتكة بني أفراد العينة, والتى تقود سلوكهم ىف جمال معني, دقيق وشامل
معلمـني "وهذا النوع من البحوث هيتم بوصـف ثقافـة املجتمـع أو ثقافـة األفـراد 

ا املعنـى الواسـع مـن ُى, ويعنى لفـظ الثقافـة هنـراس داخل الصف الد"ومتعلمني
 .عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات ومواقف فكرية ووجهات نظر

 للبيانات, وهـذه اً مكثفاًويتطلب البحث الذ يستخدم املنهج االثنوجراىف مجع 
البيانات عن كثري من املتغريات التى قـد متتـد لفـرتة طويلـة مـن الـزمن ىف موقـف 

 موقف طبيعى تعنى أن املتغريات موضع البحث تدرس ىف مواضـع وكلمة. طبيعى
وبسبب هذه اخلاصـية; . وليس ىف بيئات ضبطها الباحث. حدوثها عىل نحو طبيعى

 ما يشار إىل هذا النمط من البحوث بأنه البحث الطبيعى, أو البحث امليـدانى, اًكثري
ستخدام لفـظ البحـث ويفضل بعض الباحثني ا .Naturalistic أو الدراسة الطبيعية

  .الكيفى بشكل أساسى بسبب اسـتخدام املالحظة املشاركة كأسلوب ىف البحث
, ولفـظ " اثنـوجراىف" عن ذلك فإن بعض البـاحثني يـستخدمون لفـظ ًوفضال 

كيفى; كلفظني مرتادفني, بينام ير آخرون أن البحث االثنوجراىف نوع من البحـث 
هو املدخل األكثر مالءمـة; فهـو  Guba " جوبا "الكيفى, ولعل املدخل الذ يتبناه 

, وأن االستقـصاء )اثنـوجراىف(يتناول املوضوع عىل أساس أن االستقصاء الطبيعى
 وبيـنام يفـضل البـاحثون الطبيعيـون).استقصاء مسيطر عليه ومـضبوط(العقالنى

Naturalistic األساليب املنهجية الكيفية كاملالحظة باملشاركة, واملقابلـة الشخـصية 
املعمقة, ىف حني يفضل الباحثون العقالنيون ـ بدرجة أكـرب ـ اسـتخدام األسـاليب 

  .املنهجية الكمية, كاالختيار العشوائى للمفحوصني, وتطبيق أدوات مقننة
 ).٢٤٨: ١٩٩٣جا, . ر. ل(

ويتم البحث االثنوجراىف ىف مواقف طبيعية, ووحدة املالحظة إذا تم اسـتخدام  
ىف املجال الرتبو ـ فيام يسمى الدراسة االثنوجرافية ـ هى عـادة املنهج االثنوجراىف 
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 مـن ًالفصل الدراسى, أو حجرة الدراسة, أو املدرسـة, وعـىل سـبيل املثـال; بـدال
دراسة عملية التدريس أو عملية التعلم بجمع درجات التالميذ عىل االختبـار قبـل 

نوجراىف, يعمل بطريقة أكثر املعاجلة وبعدها, فإن الباحث الذ يستخدم املنهج االث
استقرائية, عن طريق مالحظة كثري من جوانب بيئة التعلم, وحياول تعريف العوامل 

  .املرتبطة بالبيئات الفعالة وغري الفعالة
واألساس أو التربير العقىل الذ يكمن وراء املنهج أو الطريقة االثنوجرافيـة ىف  

 له مغـزاه بواسـطة البيئـة التـى حيـدث اًثرالبحث هو االعتقاد ىف ان السلوك يتأثر تأ
وبعبارة أخر, فإن الـسلوك حيـدث ىف سـياق, وأن الفهـم الـدقيق للـسلوك . فيها

  . للسياق الذ حيدث فيهًيتطلب فهام
. وتنظيامت كاملدارس, عىل سبيل املثال, تـؤثر بالتأكيـد ىف سـلوك األفـراد فيهـا

إذا كنا نريد أن نعمم نتائج البحـوث ولذلك يؤكد الباحثون االثنوجرافيون عىل أنه 
ُاالثنوجرافية عىل مواقف احلياة الواقعية, فإنه ينبغى أن تستخلص النتائج, وتـستمد  ُ

 ).٢٤٩: ١٩٩٣جا, . ر. ل(.من بحوث تتم ىف مواقف احلياة الواقعية
אאאאאאאW 

مشاركة, أو مالحظـة مـشاركة, أو قد يتطلب البحث االثنوجراىف مالحظة غري  
ًوتتميز الدراسات االثنوجرافية ـ عادة ـ بقدر من املالحظة باملـشاركة عـىل . اًمها مع

ويـستخدم الباحـث .  متعـددة األدواتاًومتثل االثنوجرافيا بحوث. املستو الظاهر
واملالحظـة . االثنوجراىف اسرتاتيجيات منوعة جلمع البيانـات إىل جانـب املالحظـة

. ملبدئية باملشاركة توفر بيانات توجـه الباحـث ىف اختيـار مـداخل أخـر مناسـبةا
  .وتصنف هذه املداخل املمكنة إىل ما هو لفظى, وما هو غري لفظى

أما املداخل أو األساليب اللفظية فهى تتضمن أو تتطلب تفاعالت بني الباحـث  
, )الســتبياناتا(وتتــضمن أدوات مثــل االســتخبارات. واألفــراد ىف بيئــة البحــث

واملقابالت, ومقاييس االجتاه, واألدوات السيكولوجية األخر.  
وأما املداخل أو األساليب غري اللفظية فيقل احتامل تأثريها ىف األنامط الـسلوكية 
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التى تتم دراستها, وتشمل اسرتاتيجيات مثل استخدام أدوات التـسجيل وفحـص 
  .السجالت املكتوبة

وجراىف يتميز باملالحظة املـشاركة, وباملـدخل أو الطريقـة وإذا كان البحث االثن 
.  أو أنـه بحـث جـزاىفاً لالستقراء, فليس معنى هذا أنه أقل انتظاماًاألكثر استخدام

ذلك أن الباحثني االثنوجرافيني خيططون دراساهتم البحثية بدقـة, كـام يفعـل ذلـك 
فبعـد أن .  بـنفس الدقـةاًالباحثون ىف األنامط األخر من البحوث, وينفذوهنا أيض

حيددوا مشكالت بحوثهم, يتخذون قرارات مستنرية تتصل بأفـضل بيئـة وأنـسبها 
وتتـضمن هـذه القـرارات, تـساؤالت . للدراسة, وأكثر مستويات املشاركة فاعلية

مع أ األشخاص ىف البيئة تتفاعل? ومـاذا ينبغـى أن تكـون : أخر تتصل هبا مثل
. إلـخ.. يل املثال ما أنواع األسئلة التـى ينبغـى تـسألعليه طبيعة التفاعل, وعىل سب

  .وتوجه هذه القرارات بواسطة الفروض املبدئية أو األولية
ومن املعروف أن الفرض املبدئى يوجه كتابة جزء الدراسات السابقة, ومراجعة  

األدبيات الرتبوية ملشكلة البحث, وبالتاىل يوجه صياغة الفـرض املحـدد, والقابـل 
ق; ونفس هذه العملية نجدها ىف البحوث والدراسات االثنوجرافيـة; ذلـك للتحقي

وتقـرتح جهـود مجـع . أن الفرض املبدئى يوجه اسرتاتيجيات مجع البيانات املبدئيـة
وبعد إمتام الدراسة التـى . البيانات املبدئية اسرتاتيجيات أخر مالئمة وما إىل ذلك

تـى قـام بجمعهـا, وحيـاول أن يـشتق , حيلل الباحـث البيانـات الاًقد تستمر شهور
وهـذه الفـروض .  حمددة قابلة لالختبار تفرس السلوك الذ متت مالحظتـهاًفروض

ٍيمكن ـ عندئذ ـ اختبارها ىف دراسات أخر.  
التقليديـة, ) أو املـداخل(وعن الفرق الرئيسى بني املنهج االثنوجراىف واملنهـاج 

 أن مراجعـة األدبيـات الرتبويـة أنه يكمـن ىف) ٢٥٠: ١٩٩٣("جا. ر.  ل"يذكر 
ذات الصلة بموضوع الدراسة, ودراسة البحوث والدراسات السابقة, والنظريـات 

  .ال يؤد إىل فرض فروض قابلة لالختبار, تدعمها نتائج الدراسة أو ال تدعمها
ــدال ــة ًوب ــروض تقريبي ــؤد إىل ف ــسابق ي ــإن دراســة العمــل ال  مــن ذلــك, ف
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إن الباحث الذ يستخدم املـنهج االثنـوجراىف . فحسبواسرتاتيجيات يتم اتباعها 
 بالنتائج التى نتجت عن تطبيق طرق البحث األخر, اً كثرياًال يريد أن يكون متأثر

وحيتمل أن مثل هذه الدراسات ال تتضمن دراسة دقيقة للبيئة التى تم استقاء النتائج 
تلفـة عـن البيئـة التـى منها, أو االحتامل األكثر أن النتـائج قـد أخـذت مـن بيئـة خم

  .تستهدفها النتائج وتقبل التعميم عليها
جتدر اإلشارة إىل أنه حني استخدمت االثنوجرافيا ىف البداية لبحـث املـشكالت  

. التعليمية استخدمت من قبل أشخاص تم تـدريبهم عـىل الطـرق االنثروبولوجيـة
قليديـة, وهلـم ومع زيادة انتشارها, ازداد استخدام أشخاص هلـم خلفيـات اكثـر ت

وكانت النتيجـة ظهـور مـدخل انثروبولـوجى . خلفية ىف أساليب اختبار الفروض
  .معدل, يمكن أن يتميز بأنه اثنوجرافيا ذات بنية أوضح

أما عن إجراءات تطبيق هذا النمط من البحـوث فـإن االفـرتاض التقليـد أن  
نغمس ىف احلياة ىف املوقع,  فردين ـ يذهب إىل جمال الدراسة, وياً ـ وأحياناً واحداًفرد

واإلطـار . ٍوبعد انغامسه بفرتة طويلة ىف هذا املوقع, يبدأ ىف صـياغة إطـار للتحليـل
  .النظر يتم تأسيسه من خالل اخلربة

واملدخل التقليد الذ تتم فيه دراسة حالة واحدة, قد يكملـه مـدخل متعـدد 
 عن ذلك, فـإن ًوفضال. لربنامج ما يستخدم ىف حتليل السياسة وتقويم ااًاملواقع كثري

فكرة الذهاب إىل ميدان الدراسة, والسامح للقضايا واملشكالت بالبزوغ بعد قـضاء 
وقت مكثف ىف دراسة املوقـف, قـد أفـسحت املجـال لـصياغة مبكـرة, أو مـسبقة 
ملشكالت البحث, وحتديد األنشطة املحددة التى تـتم مالحظتهـا, وكـذلك حتديـد 

الدراسـةاإلطار التحليىل الذ وكـل هـذا قبـل الزيـارة األوىل .  عىل أساسه جتـر
 جلمـع البيانـات اًوالنتيجة النهائية هى مدخل واضـح البنـاء حيـدد مـسبق. للموقع
  .وحتليلها

وير بعض الباحثني أن تعديل البحث االثنوجراىف هو تشويه للمنهجيـة; بيـنام  
 ;.Schultz, J "ولتز وفلوريـو ش"من هؤالء . تر أغلبية من الباحثني أنه حتسني هلا

Florio.S.(1979)  ــة ىف بحــث إحــد ــة االثنوجرافي حيــث قامــا بتطبيــق املنهجي
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وكان اهلدف من البحث هو دراسة جانب مـن عمليـة التنـشئة . املشكالت الرتبوية
وعن طريـق عمليـة التنـشئة . االجتامعية املتضمنة حني يدخل األطفال بيئة املدرسة

ألطفال أنامط السلوك املالئمة, وأنامط الـسلوك غـري املالئمـة ىف االجتامعية; يتعلم ا
  .مواقف منوعة

بيئـة (ومن اجلوانب املهمة لعملية التنشئة االجتامعية إدراك توقيت تغيري السياق 
ٍعىل نحو كاف يستلزم تغيري السلوك) املدرسة وصاحب الدور األساسى ىف عملية . ٍ

 شـولتز "درسة هـو املدرس, وقد ركزت دراسـة التنشئة االجتامعيـة داخل بيئـة امل
 عىل األساليب التى تستخدمها مدرسة رياض أطفال لكى تنبـه التالميـذ "وفلوريو

) الـسياق(, وخاصة التغريات ىف بيئـة املدرسـة)ىف البيئة املدرسية(للتغري ىف السياق
ت  وهى الفرتة التى خـضع" وقت العمل "التى حتدث ىف فرتة نشاط مفتوح تسمى 

  .للدراسة
ولقد متت إجراءات الدراسة ىف روضة أطفال, وىف الـصف األول االبتـدائى ىف  

 "وركزت الدراسة عـىل حتديـد . " والية بوسطن األمريكية "ضاحية من ضواحى 
ًماذا حيتاج األطفال إىل معرفته لكى يتـرصفوا ويـسلكوا عـىل نحـو يعتـرب مالئـام  ىف ٍ

  داخل الفصل الدراسى?
 لتحقيـق هـذا اهلـدف بفحـص الـسياقات " شـولتز وفلوريـو"حثـان وقام البا 

وقامـا بجمـع . املختلفة, وكذلك التفاعالت بـني املدرسـة والتلميـذ ذات العالقـة
 ملا ًسبعني ساعة عىل رشائط فيديو خالل عامني, وأخذت مذكرات ميدانية استكامال

ق مالحظ مـشارك وخالل العام الثانى من الدراسة, أنف. ورد ىف الساعات السبعني
عــدة أيــام ىف األســبوع ليجمــع بيانــات تتــصل بالــسلوكيات الــذ تــم تــسجيلها 

ــديو ــط الفي ــصويرها عــىل رشائ ــائامن بالدراســة إىل أن التغــريات . وت وانتهــى الق
املتسقة ىف السلوك تتطلب جمموعة منتظمة مـن األنـامط الـسلوكية ) السياقية(البيئية

 بني أنامط سلوكية معينـة للمعلمـة ورضورة من جانب املعلمة, حيث ربط األطفال
االنتباه, وأن املعلمة إذا أخفقت ىف إظهار هذه األنامط السلوكية ىف أ وقـت, فـإن 

  .األطفال ال ينتبهون ويظهرون السلوك غري املناسب
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אאאW 
ىل يعتمد تصميم البحـوث االثنوجرافيـة ومجـع البيانـات واملعلومـات فيهـا عـ 

 مـن أجـل اًأسلوب املالحظة, أو املقابلة, أو حتليل الوثائق, أو يعتمـد عليهـا مجيعـ
وحتتـاج البحـوث االثنوجرافيـة مـن . الوصول إىل فهم للظاهرة موضـوع البحـث

الباحثني القائمني هبا الوجود ىف موقع الدراسة لفرتات طويلة من الوقت مـن أجـل 
  . البحثالفهم التام لألشخاص أو الظاهرات موضوع

أنه عىل الـرغم مـن اخـتالف ) ٢٠٤: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخرون"ويذكر  
األساليب والوسائل التى يستخدمها البـاحثون االثنوجرافيـون إال أهنـا تـشرتك ىف 

  :جمموعة من اخلصائص, لعلها من أمهها ما يىل
ة مجيع األدلة مبارشة من امليدان, بواسطة الباحث نفسه عن طريـق املـشارك) ١(

  .الفعلية ىف حياة األفراد واجلامعات, ىف املواقف املختلفة ىف سياقها الطبيعى
توثيق وجهات نظر املشاركني ىف الدراسة من خالل معايشتهم, وحـوارهم ) ٢(

  .املستمر مع بعضهم
فالبحث االثنـوجراىف . مجع البيانات واملعلومات من خالل أساليب متعددة) ٣(

وقد أشار كل .  ىف املالحظة واملقابلة والتسجيلً طويالاًهو بحث تفاعىل يتطلب وقت
) ٢٠٥: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخـرين"و) ٢٠٠٥(" فريد أبو زينة وآخرين"من 

  :إىل ثالثة أنامط من البحوث االثنوجرافية وذلك عىل النحو التاىل
  :Participant observation مالحظة املشارك: األول

, اً باملالحظة ىف موقـع ميـدانى لفـرتة طويلـة نـسبيىف هذا النمط, يقوم الباحث 
ويكون الرتكيز عىل تسجيل احلقائق, واملشاهد, كام يظهرهـا أو يبـدهيا املـشاركون, 
وحيــاول الباحــث اكتــساب فهــم واضــح للمعنــى مــن خــالل مالحظــة الفــروق 
 .ًواالختالفات اللغوية, إضافة إىل اإلشارات غري اللفظية, والتفاعالت االجتامعيـة

, لكـن ًواملالحظة باملشاركة غـري مقننـة بمعنـى أن أ شـئ يمكـن أن يكـون مهـام
الباحث قد ال يقوم بتسجيل كل ما حيدث, ويتم تسجيل مالحظات ميدانية مفصلة 
  .يتم حتليلها لبناء أفكار ذات معنى واستنتاجات يمكن توسيعها إىل حاالت متشاهبة
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  :Ethnographic interviews املقابالت االثنوجرافية: الثانى
املقابلة ىف أبسط تعريف هلا عبارة عن شكل مـن أشـكال احلـديث اهلـادف مـع  

بعض األشخاص الذين لدهيم معلومات, حيث يتم إجراء املقـابالت مـع األفـراد 
للحصول عىل وجهات نظـر املـشاركني ىف عـاملهم, وىف كيفيـة فهمهـم لألحـداث 

ددة, أو مقننـة, أو حمكمـة البنـاء بـصورة وغالبية هذه املقـابالت ليـست حمـ. املهمة
أساسية, بل مفتوحة لتوفري الفرصة للمشاركني لوصف, وتفـسري األشـياء البـارزة 
بالنسبة هلم, ويتم حتديد ما ورد ىف املقابلـة مـن مفـردات وتعبـريات, واسـتخدامها 

  .كبيانات لتوضيح النتائج, والتوصل إىل االستنتاجات
  :Records analysis لسجالتحتليل الوثائق وا: الثالث

يعد حتليل الوثائق من األساليب غري التفاعلية للحصول عىل املعلومـات, ويـتم  
اليوميات والرسائل واملذكرات, والتقارير وامللفـات, واألوراق : حتليل الوثائق مثل

كـام تتنـاول . ٍو مـشكلة مـاالرسمية لتحديد وجهات النظر املختلفة حول موضوع أ
اللوحــات التذكاريــة, وامللــصقات, : عمليــة التحليــل; الوثــائق الشخــصية, مثــل

تلـف : واجلوائز, والرموز الدينية, ورموز أخر, إضافة إىل مقاييس التآكـل, مثـل
الرموز أو املاديات كاألبنية, أو الكتـب, وتـستخدم الوثـائق الرسـمية والشخـصية 

  .تدعيمها بالبيانات من خالل إجراء املقابالت واملالحظاتلتقديم تفسريات يمكن 
אאאW 

  :إجيابيات البحوث االثنوجرافية 
 مـن طـرق ً أكثر شموالاًمن أهم إجيابيات البحوث االثنوجرافية أهنا تقدم وصف 

ة فمالحظة السلوك الفعـىل لألفـراد ىف املواقـف الطبيعيـ. البحث الرتبوية األخر
كـام أن البحـث االثنـوجراىف . متكن من الفهم املتعمق والـشامل هلـذه الـسلوكيات

 ًفمـثال) كميـة(مناسب لدراسة املوضوعات التى يصعب حتويل إجاباهتـا إىل أرقـام
آراء واجتاهات املدرسني والطلبة وأفكارهم وغريهـا مـن الـسلوكيات التـى تـدعو 

  .خدم فيها البحث االثنوجراىفالباحثني الستخدام طرق بحث أخر يمكن أن يست
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 مـن خـالل اًكام أن هذا النوع من البحوث مناسب للسلوكيات التى تفهم جيـد 
فالدراسات التجريبيـة واملـسحية يمكـن أن تقـيس . مالحظتها ىف املواقف الطبيعية

. االجتاهات والسلوكيات ىف مواقف افرتاضية ولكنها غري مناسبة للمواقف احلقيقية
يـات اجـتامع املدرسـني أو التفاعـل بـني املدرسـني والطلبـة ىف الـصف  دينامًفمثال

 اً خالل البحث االثنوجراىف, وكذلك يكـون مناسـباًالدراسى, يمكن دراستها جيد
 لدراسة سلوك اجلامعة مع مرور الزمن ولفهم احليـاة املدرسـية ىف منطقـة نائيـة اًجد

 ).١٢٥: ٢٠٠٤خري الدين عويس, (.خالل عام دراسى
الصة, أن التطبيق السليم للمنهج االثنوجراىف ىف املجال الرتبـو يتطلـب واخل 

 ملقادير كبرية من البيانات, خالل فرتات طويلـة مـن الـزمن بواسـطة اً دقيقًتسجيال
ويـصعب فيهـا حتليـل .  عـىل طريقـة املالحظـةاً دقيقـاًأشخاص تم تدريبهم تدريب

وأنه . ج يصعب إعادة احلصول عليهاالنتائج, ومع طول الدراسة ـ عادة ـ, فإن النتائ
عىل املستو العمىل, يميل البحث االثنوجراىف إىل أن يكون أعىل تكلفة من املنـاهج 

وملـا . وخطورة املشكلة أنه قد يتناول عينـة قوامهـا حالـة واحـدة. البحثية األخر
كانت وحدة الدراسة هى الفصل الدراسى أو املدرسـة, فـإن عـدد أفـراد العينـة أو 

فحوصني هو واحد, وهكذا يمكن أن تكون النتائج فريدة وتصدق عـىل الوحـدة امل
  .التى وضعت موضع الدراسة

وتشري الكتابـات املتخصـصة ىف منـاهج البحـث إىل أن املـشكلة الراهنـة التـى  
; وإنـام اخلطـأ ىف )أو الطريقـة(تواجهها البحوث االثنوجرافية ليـست خطـأ املـنهج

وتزايد أعداد الباحثني الذين يستخدمون هذه النوعيـة األسلوب الذ تستخدم به, 
ومن هنا كثـرة عـدد الدراسـات التـى . من البحوث بتدريب قليل, أو بغري تدريب

 يعلـق عليـه اًتزعم أهنا تبنت املنهج االثنوجراىف, وأصبحت هذه الدراسات مـشجب
ومثـل هـذه النوعيـة مـن البحـوث . ضعف خطة البحث وتفككه وسـوء تـصدره

سات يتخذ أصحاهبا أقرص الطرق بالنسبة هلم مثل قضاء أقل وقت ممكـن ىف والدرا
  .املوقع الذ تتم دراسته

ُبيد أن البحوث والدراسات التى يـستخدم فيهـا املـنهج االنثروبولـوجى حـني  
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تستخدم وتطبق اجراءاهتا عىل نحو سليم, يمكن هلـا أن تـوفر الفهـم واالستبـصار 
كام أن الفروض التى متـت . خدام مناهج بحثية أخرالذ قد ال يمكن حتقيقه باست

ٍ ىف كثـري اًصياغتها, واشتقاقها من خالل الدراسات االثنوجرافية تكون أكثر صـدق
  .من احلاالت, عن تلك الفروض التى تقوم عىل األطر النظرية وحدها

وبطبيعة احلال; من األمور غري الواقعية أن يعتقـد الـبعض أن اسـتخدام املـنهج  
ثنــوجراىف بنجــاح ىف جمــال آخــر; أ كــام حــدث عنــد االســتعانة بــه ىف جمــال اال

االنثروبولوجى يمكن االستعانة به كذلك واستخدامه بشكل كامل أ عىل النحـو 
هو عليه ىف جمال ثان هـو املجـال الرتبـو ولكـن يمكـن القـول أن املـنهج . ٍالذ

اجتاه منهج اثنوجراىف أكثر االثنوجراىف يمر اآلن بمرحلة صقل, وتطوير وتطويع ىف 
ويمكن النظر إليه عىل أنه اجتاه إجيابى وقـد يـسفر .  من حيث بنائه وتكوينهاًوضوح

  .عن طريقة ىف البحث العلمى جتمع أو تستوعب أفضل مالمح الطرق التكاملية
אאאW 

 عـىل اً كثـريالبحوث االثنوجرافية مثل البحوث األخر هلا حدود, فهى تعتمد 
وال توجـد طريقـة .  مـا تكـون بيانـات رقميـةاًمالحظات باحث معني, وهى نادر
ونتيجة هلذا فإن حتيز املالحظ يـصعب حذفـه, . ملراجعة صدق استنتاجات الباحث

ممـا يـصعب معـه ) صف دراسى أو مدرسة(ًوعادة ما تكون املالحظة ملوقف واحد
 مالحظاته دون فروض حمددة إلثبات وحيث أن الباحث يبدأ. التعميم عىل املجتمع

وبالتاىل فإن املتغريات املحـددة . صحتها أو رفضها واملصطلحات قد ال يتم تعريفها
  .أو العالقات املطلوب بحثها قد تظل غري واضحة

ولسبب هذا الغموض فإن التخطيط املسبق وإجراء املقابالت أقل فائدة عنها ىف  
حة عدم وجود دراسة يتم تنفيذها كـام خطـط الدراسات الكمية وعىل الرغم من ص

وهلـذا الـسبب نعتقـد أن . هلا إال أن األخطاء يـسهل معاجلتهـا ىف الطـرق األخـر
البحث االثنوجراىف نوع من البحوث يصعب إجراؤه ومن ثم فإن الباحث املبتـدئ 

: ٢٠٠٤خـري الـدين عـويس, (.حيتاج إىل إرشاف مستمر إذا استخدم هذه الطريقـة
 ).١٢٦ ـ ١٢٥
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)٢ (אאProjective methodW 
  :  

ُقد حيدث حني يطلب من أحد املفحوصني أو املبحوثني أن يدىل بمعلومات عن  
; أو قد ينقص أحد املفحوصني أو املبحوثني اًنفسه, أن خيفى اجتاهاته احلقيقية متعمد

 أوصاف لفظيـة دقيقـة االستبصار الكاىف بدوافعه, أو قد يكون غري قادر عىل إعطاء
وموضوعية الستجاباته وخرباته, ولذلك ابتكر البـاحثون األسـاليب اإلسـقاطية; 
لسرب غور املجاالت التى ال يمكن الوصـول إليهـا بـسهولة عـن طريـق اسـتخدام 
ًالوسائل األخر, أو تلك التى تكون األسئلة املبارشة فيها عرضة الستدعاء بيانات 

ب الباحث من املفحـوص أو املبحـوث معلومـات معينـة;  من أن يطلًحمرفة; فبدال
يطلب منه أن يفرس مثريات غامضة, أو يـستجيب هلـا بحريـة, مثـل بقـع احلـرب, أو 

 دراميـة شـبيهة بمواقـف اًالصور, أو اجلمل الناقصة, أو تداعى األلفـاظ, أو أدوار
  .احلياة

يكشف املفحوص , اًوعن طريق االستجابات التلقائية التى تتكون وتتحدد ذاتي 
عىل أن تفسري ما تتـضمنه . دون وعى منه; عن نواحى تنظيم شخصيته وخصائصها

, كـام أن اً راقيـاًهذه االسـتجابات أمـر ال يـستطيعه إال العـاملون املـدربون تـدريب
 مـن هـذه اًواألساليب اإلسقاطية صعبة التقنني, كام أن كثري. تصحيحها عمل شاق

 عـىل بعـض نقـاط اًرغم أن البـاحثني يتغلبـون تـدرجييو. االدوات مل يتم تقنينه بعد
 ـ ٤٨١: ١٩٩٠فـان دالـني, (الضعف فيها; إال أهنا ال زالت ىف حاجة إىل عمل كثري

٤٨٢.( 
אאW 

ُىف علم النفس ـ بصفة عامـة ـ أن يـسقط  Projection "  اإلسقاط"يقصد بلفظ  
مـن النـاس, وأن يـرتجم ويفـرس سـلوكهم أو يفرغ الفرد ما يشعر به هو عىل غريه 

بالرجوع إىل خربته الذاتية هو, فري الناس من زاويته هو, وعىل ذلـك فـإن املـنهج 
اإلسقاطى يتلخص ىف قيام الباحث بمالحظة سلوك اإلنسان ثم تفسري هذا السلوك 
عىل أساس اخلربة النفسية للباحث نفسه, تلك التى سبق أن خربها هو ىف مثـل هـذا 
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 يبكـى اسـتنتج أنـه اًقف السلوكى, وعىل ذلك إذا رأ ـ أ الباحـث ـ شخـصاملو
..  ىف وسـط احلجـرة اسـتنتج أنـه قلـقاً وإياباً يمشى ذهاباًحزين, وإذا رأ شخص

ويعنى هذا أن هناك افـرتاض مـؤداه أن أحوالنـا النفـسية تـشابه األحـوال . وهكذا
  .ةالنفسية التى خيربها الغري وذلك ىف الظروف املتشاهب

 ).٦١: ١٩٨٢عباس عوض, (
أمــا االختبــار اإلســقاطى فيــشري إىل بعــض الوســائل غــري املبــارشة ىف دراســة  

الشخصية والتى يمكن بواسطتها الكشف عن شخصية الفرد نتيجـة مـا هتيـؤه مـن 
مادة مناسبة يسقط عليهـا الفـرد حاجاتـه ودوافعـه ومدركاتـه ورغباتـه ومـشاعره 

  .فطن إىل ما يقوم به من عملوتفسرياته دون أن يشعر أو ي
واالسقاط هو العملية التى تعتمد عليها االختبارات االسقاطية فتقوم فكرة هذه 
االختبارات عىل مثري غامض, يسمح بشتى التأويالت, وعندما يستجيب الفرد هلذه 

وعند حتليـل هـذه . املثريات, فإنه يسقط أفكاره ومشاعره وروافعه خالل استجابته
 يمكن أن يتعرف عىل املشاعر املرفوضة والكرهية, والتى يلجأ الفرد إىل االستجابات

 ).٣٨: ١٩٩٠عالء كفاىف, . (كبتها وإبعادها عن الشعور
 هو أحد العمليـات الدفاعيـة التـى يعـزو هبـا الفـرد " فرويد "واإلسقاط بلغة  

مليـة دوافعه وأحاسيسه ومشاعره لآلخرين أو للعامل اخلارجى ويعترب هذا بمثابـة ع
دفاعية يتخلص الفرد عن طريقها من الظواهر النفسية غري املرغوب فيها, والتـى إن 

 هو عملية دفاعية ال شعورية تسري " فرويد "فاإلسقاط عند .  للفرداًبقيت سببت أمل
وينتقـد بعـض العلـامء االختبـارات . وفق مبدأ اللذة, يرتتب عليها خفـض التـوتر

تبـارات ذاتيـة وليـست موضـوعية وأن قـدرهتا اإلسقاطية حيث يقولـون بأهنـا اخ
  .ضعيفة عىل التمييز بني األسوياء وغري األسوياء

אאW 
 إىل تقدير احلالة Projective techniques األسقاطية  أو الفنياتهتدف األساليب

لـك ًاألنفعالية أو ديناميات الشخصية, وقد تستخدم لقياس االجتاهات أحيانـا, وذ
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 عىل إسقاط حالتـه النفـسية الداخليـة أثنـاء اسـتجابته ملثـريات املفحوصبتشجيع 
 .Unstructuredغامضة أو غري حمددة البناء 

تتميز األساليب اإلسقاطية عىل اختالف أنواعها وأنامطها وأشكاهلا وصـورها;  
 ـ ١٦٢: ١٩٩٦( "فـؤاد أبـو حطـب وآمـال صـادق"لخـصها بخمسة خصائص ي

  :و التاىلعىل النح) ١٦٣
أن املثريات واملواقف والتعليامت املستخدمة ىف هذه األساليب تتسم بأهنا : األوىل

غري مكتملة البنية, وقد تصل إىل حد الغموض, وذلك يشجع املفحوص عىل حرية 
  .االستجابة وتنوعها

ٍأن املفحوص عادة ما يكون غـري واع بالطريقـة التـى سـوف تفـرس هبـا : الثانية ً
, وبالتاىل ال تتأثر األساليب اإلسقاطية باملرغوبية االجتامعية, أو أسـاليب استجاباته

االستجابة التى تتسم هبا طرق التقرير الذاتى, أو االختبارات املوضوعية, والتى قد 
  .ٍيدرك فيها املفحوص بطريقة أو أخر نوع التفسري الذ قد يعطى لالستجابة

; وإنام هى اًوجد فيها استجابات حمددة مقدمأن األساليب اإلسقاطية ال ي: الثالثة
ففى بعض هذه الطرق يكون الرتكيز عىل اخلـصائص . قابلة للتصنيف بطرق خمتلفة

; وىف الـبعض اآلخـر )ًرورشـاخ مـثال: اختبار بقع احلرب إعداد(الشكلية لالستجابة
اختبار تفهـم املوضـوع لألطفـال, كـات; واختبـار تفهـم (يزداد االهتامم بمحتواها

 الـشكل اً, وقد تـستند بعـض األسـاليب إىل الطـريقتني معـ)ملوضوع للكبار, تاتا
كالطرق التعبريية مثل األدب, والفن, واملوسيقى(واملحتو.( 
ــة ــة : الرابع ــو أن طريق ــرتاض األساســى ىف األســاليب اإلســقاطية, ه أن االف

عرفيـة املفحوص ىف إعادة بناء مواد االختبار واالستجابة هلا هـى دالـة خلـصائص م
ًووجدانية, وخاصة احليل الالشعورية التى يصعب الوعى هبا, أو صياغتها ىف قالب 

 "ٍلفظى; ومعنى ذلك أننا عند استخدام األساليب اإل ٍ ٍ ٍ ٍسقاطية هنـتم بـالفرد عـىل انه 
, ونبحث عن الديناميات التـى متيـزه ككـائن فريـد, وال "عامل من الوقائع الداخلية 
, أو )حـسب املـنهج التجريبـى( مع غريهاًلتى جتعله متشاهبهنتم باخلصائص العامة ا

 ).حسب املنهج السيكومرت( عنهماًخمتلف
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ٍأن من صعوبات األساليب اإلسـقاطية مـا تتطلبـه مـن وقـت وجهـد : اخلامسة
وحتتـل مـسألة التفـسري . وتدريب ىف تصنيف االستجابات وتصحيحها وتفـسريها

ة ومغز كل اسـتجابة وعالقتهـا بالـصورة ; ألن األهم هو حتديد داللً مهاماًموضع
; يفرتض ىف ًففى اختبار بقع احلرب الذ أعده رورشاخ مثال. العامة الكلية للشخص

استجابات احلركة ـ عىل سبيل املثال ـ أن تظهـر االبتكاريـة, والتحليـل بيـنام تظهـر 
  .استجابات اللون عدم االستقرار الوجدانى, وهكذا

אאאאW 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك بعــض األســس التــى تــستند إليهــا األســاليب  

 ـ ١١٨: ١٩٨٩ نايفـة قطـامى وحممـد برهـوم, "اإلسقاطية والتى يذكرها كل مـن 
  :عىل النحو التاىل) ١١٩
طريقة إدراك الفـرد وتفـسريه ملـادة االختبـار تعكـس جوانـب أساسـية ىف ) ١(

د يسقط أفكاره واجتاهاته وأنواع الرصاع التى يعانى منها ىف إجابتـه شخصيته, فالفر
  .أو إجاباته عن بنود وفقرات وأشكال االختبار

ليس هناك استجابة صحيحة وأخر خاطئـة ىف االختبـارات اإلسـقاطية, ) ٢(
  .وإنام تتعدد االستجابات بشكل غري هنائى

  . االختباراملفحوص حر ىف إطالق مشاعره واستجاباته عىل) ٣(
ال يدرك املفحوص ىف العادة اهلدف من االختبـار, ولـذا فهـو يـستجيب ىف ) ٤(

  .ظروف طبيعية غري حمرفة
إن اهلدف األساسى من األساليب اإلسقاطية هو احلصول عىل صورة كليـة ) ٥(

  .لشخصية الفرد
نستنتج مما سبق أن األسلوب اإلسقاطى يعكس تأثري أسلوب التحليل النفـسى  
  . مفهوم الدوافع الالشعوريةاًصوصخ

وقد يلجأ الباحث ىف جمال الدراسات النامئيـة إىل اسـتخدام املـنهج اإلسـقاطى  
هبدف الكشف بطريقة غري مبارشة عن خصائص الفرد وشخـصيته مـن املكونـات 

 ألن اًالالشـعورية واحليــز الــضمنى الكـامن, أ مــن عاملــه اخلـاص, وذلــك نظــر
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س انفعاالت األفراد وعواطفهم قد يكـون مـن الـصعوبة احلصول عىل مقاييس تقي
  .بمكان بعيد

وبمقارنة هذا املنهج بغريه من املناهج التى تتطلب استجابات حمددة من الفـرد,  
ُ, إذ أن الفرد ىف هذه احلالة يسمح له بل ويشجع عـىل أن اً كبرياًنجد أن هناك اختالف

ذلك تكون استجاباته, بمقارنتهـا يستجيب بمد واسع من األفكار أو األفعال, وب
كذلك تكـون االسـتجابات . بالطرق واألساليب املوضوعية, كثرية وغنية ومتفاوتة

  .متميزة باخليال اجلامح, وال حتكمها قواعد للصحة واخلطأ
 باهتامم الباحث ـ الـذ اً بطريقة عامة جداًوبالرغم من أن الفرد قد يكون عارف 

ــه ال يوجــد ىف أ مــن الطــرق يقــوم بدراســة شخــصيته أو اخت ــه, فإن ــار ختيالت ب
ًاإلسقاطية, كام تستخدم عادة, ما جيعل الفرد عارف   . بتفصيالت هذا املوقفاً

אאW 
يمكن تصنيف ثالثة مستويات لإلسقاط حـسب درجـة الوضـوح أو التحديـد 

 :للمثريات التى تتكون منها األداة االسقاطية
 .Structured البناء حمددة أداة اسقاطية: األول
 .Semi-Structured البناء حمددةأداة اسقاطية شبه : الثانى
 .Un- Structuredأداة إسقاطية غري حمددة البناء : الثالث

هناك عدد كبري من الطرق اإلسقاطية يمكن استخدامها ىف البحـوث الرتبويـة و 
.  التشابه واالخـتالفُوهى تقسم بطرق خمتلفة حسب أوجه. والنفسية واالجتامعية

, حيث قـسمها إىل Lindzey(1960) " ليندز"ومن أهم تلك التقسيامت ما اقرتحه 
وفيام يىل توضيح . التداعى, اإلنشاء, التكميل, الرتتيب, والتعبري: مخسة أقسام, هى

  :ٍللمقصود بكل قسم منها عىل حدة
  :Free Association أسلوب التداعى احلر) أ(
عى ىف جمال علم النفس ـ بوجه عام ـ رابطة أو عالقة بني األفكـار ويقصد بالتدا 

أو الالشعور الشعور أو املشاعر عىل املستو.  
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ُوعنــد اســتخدام طريقــة التــداعى ىف املــنهج اإلســقاطى يطلــب مــن الفــرد أن  
يستجيب للمثري الذ يقدم له بأول تفكري خيطر عىل عقله, وقـد يكـون هـذا املثـري 

 ومن أهم الوسائل لـذلك اختبـار بقـع احلـرب لرورشـاخ.  أو صورةاًكلمة أو صوت

Rorschach Ink-Blot Examination  ــره ــذ ابتك ــاخ"ال ــر رورش  "  هن

Rorschach, H(1942) ويتكون هذا االختبار من عرش بطاقات عىل كل منها بقعـة ,
ن منهـا من احلرب ذات متاثل, مخس بطاقات منها باللونني األسود والرمـاد, واثنتـا

وتقدم البطاقات واحدة ىف كل مرة . باللونني األسود واألمحر, وثالثة ملونة بأكملها
 بامذا تـذكرك " أو "ماذا يمكن أن تكون هذه? : مع سؤال الفرد بعض األسئلة, مثل

 وبعد أن يستجيب الفرد إىل إحد هذه البطاقات, وبـدون أ خلفيـة مـن "هذه? 
األشياء التى يدركها, وحمـددات مـا يـراه وحمتـواه, التوقعات, فإنه ير فيها بعض 

 .)١(وتأثري األلوان عىل استجابته, وهكذا
 أما النموذج األساسى ألسلوب التداعى, فربام يكون اختبار تـداعى الكلـامت 

Word-association test حيث تقدم قائمة من الكلامت, عـادة مـا تكـون بطريقـة ,
لمة أخـر, ويطلـب مـن الفـرد أن يـستجيب شفهية, وتذكر كلمة واحدة تتبعها ك
  .بأول كلمة ختطر عىل باله لكل منها

 للغايـة, اًوطريقة أخر للتداعى هلا بعض األمهية وإن كان اسـتخدامها حمـدود 
  ســرتوف", الـذ وضـعه Cloud pictures test " ُ صور السحب"وهى اختبـار 

"(Struve, 1921) سترين"و  "(Stern,1938)ن من جمموعـة مـن ثـالث , وهو يتكو
أما حاصـل اجلمـع اللفظـى . صور أوحت هبا لعبة رؤية األشياء ىف السحب العابرة

 "َّ, وعدله كـل مـن Skinner(Verbal summator,1936) " سـكينـر"الذ وضعـه 
, فيقـدم العديـد مـن (Shakou & Rasenzweig, 1940)"  روزنـزفيج" و "شـاكو

ن الفـرد أن يعطيها معنى, ولكنه كسـابقه حمدود األصوات غري املتاميزة, ويطلـب م
 ).٤٩ ـ ٤٦: ١٩٧٧سعدية هبادر, (االستعامل

                                                           
أو غريه من االختبارات اإلسقاطية يمكن » رورشاخ« ملزيد من التفصيل عن اختبار بقع احلرب لـ )١(

 :الرجوع إىل الكتاب الرصني التايل
 . العربيةدار النهضة : االختبارات اإلسقاطية, القاهرة): م١٩٦٤(سيد غنيم وهدي برادة 
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  :Structural method الطريقة البنائية) ب(
ًىف هذه الطريقة يطلب من الفرد أن ينتج شيئ   ما يكـون قـصة مـن صـور اً, غالباُ

الفكرة األوىل التى تطرأ تستخدم كمثري, وال يطلب من الفرد ىف هذه احلالة أن يذكر 
وبـالطبع يوجـد . عىل باله, وإنام يكون التأكيد عىل أن يذكر لب القصة أو جوهرهـا

ىف تنظيم األفكار  Cognitive اً معرفيً عمالاًهنا نوع من التداعى ولكنه يتضمن أيض
 Murray "  مـورا"لتكوين قصة, ومن أشهر وسائله اختبار تفهـم املوضـوع لــ 

Thematic Apperception test(1944) بنيـت ويعترب هذا االختبار النموذج الـذ ,
عىل أساسه الوسائل األخر املرتبطة هبـذا الـنمط مـن الدراسـة, وهلـذا االختبـار 

 (Morgan & Murray, 1953(صورتان, إحدامها لألطفال تتكون من عرشين بطاقة

يفرسوا أفعـال مـن ُوىف كلتا الصورتني يطلب من املفحوصني أن . واألخر للكبار
هم بالبطاقة وتفكريهم وشعورهم, وأن يذكروا ختيالهتم لألحداث التى سبقت مـا 

 للحاجـات والـضغوط اًهو ىف الصورة, والنتائج النهائية, وتصحيح القـصص تبعـ
  .والنتائج التى تظهر فيها

 The Michigan " ميتـشجان املـصور" اختبـار اًومن األسـاليب البنائيـة أيـض 

picture test  وضـعه هارتويـل وآخــرون"الذ " Hartwel, et al وهـو يتكـون ,
صورة, وقد وضع لالستخدام مـع ) ١٢(صورة مل ينرش منها حتى اآلن إال) ٢٠(من

أطفال املدرسـة االبتدائيـة, ويغلـب عـىل صـوره وأشـكاله ورسـوماته األحـداث 
  .املدرسية واألحداث التى تقع لألطفال ىف هذا العمر

مـن  Make a picture story test "  اعمل قصة مـصورة" اختبار وكذلك هناك 
وهو يتكون مـن خلفيـات  (Shneidman, 1948, 1949, 1951)"  شنايدمان"وضع 

ملناظر تعطى للمفحوص واحدة واحدة مع عدد كبري من صور للناس واحليوانـات 
  .خيتار منها الفرد لريكبها عىل خلفية املنظر, ويذكر عنها قصة بعد ذلك

, ١٩٤٨ ىف الفرتة بني عامى " فان لينيب"أما اختبار الصور األربع الذ وضعه  
١٩٥١ Van Lennep's four pictures test  فيتكـون مـن أربـع صـور ملونـة متثـل

شخصني ىف موقف اجتامعى, وموقف تفاعل متبادل, وصورتني لـشخص واحـد, 
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ِّيكون قـصة يـدخل فيهـا وعىل الفرد أن يضع هذه الصور ىف أ ترتيب خيتاره, وأن 
  .كل الصور

 The object relations test  لعالقات األشياء" فيليبسون " اختبار اًوهناك أيض 

of Phillipson  ويتكون من ثالث سالسل كل منها يتكون من أربـع صـور وبطاقـة
, شخـصان, ثالثــة أشخــاص, وموقـف اً واحــداًخالية, ومتثـل الـصور شخـص

 ).٥٠:  مرجع سابقسعدية هبادر,(.مجاعى
  :Completion methods الطرق التكميلية) جـ(
بعـض املواقـف  Completion technique يقدم للمفحـوص ىف فنيـة التكميـل 

الناقصة, وعليه أن يكملها بأية طريقة خيتارها ىف حدود تعلـيامت الفـاحص, وهلـذه 
  .اإكامل اجلمل, وقص القصص أو إكامهل: الطريقة صورتان أساسيتان مها

والصورة األوىل مبنية عىل مفهوم اختبار تداعى الكلامت, وإن كانت ختتلف عنه  
ً ىف أن املثري عادة ما يكون أطول وأكثر تعقيداًكثري االستجابة املطلوبة تؤد جلملة . اً

  :كاملة, ومن وسائلها صحيفة اجلمل الناقصة لروتر
The Rotter incomplete sentence blank(Rotter & Raffetry, 1950, Rotter 

& Willerman, 1947)  تغــري التكيــف وهــى صــحيفة مــصممة لدراســة مــد
  .الشخىص

  لذلك, ولكنها كلها بوجه عام ينظر إليها عىل أهنا تؤد ُوهناك اختبارات أخر
 إىل احلصول عـىل معلومـات عـن االجتاهـات والـدوافع والـرصاعات ىف مـستو

  .شخصيةشعور أكثر من تركيب وتنظيم ال
 عن اختبار تفهم املوضوع وتكميل اًوأما قص القصص وتكميلها فيمثل اختالف 

 ,Sergent's insight test " اختبـار سـريجنت لالستبـصار"ُاجلمل, ومـن وسـائله 

ليــصبح اختبــار  (Engel, 1958)" إنجــل", وتعديلــه الــذ قــام بــه 1955 ,1944
 بني اختبار القلـم والورقـة وبعـض اً مفيداًل ربطـو يمثـال, وهـار لألطفـاالستبص
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ع اإلنـسانية ـار بالدوافــدف لالستبـصـو هيـة, وهـبارات اإلسقاطيـاملبادئ لالخت
 Rozenzweig  املـصور لإلحبـاط" روزينزفـايج " اختبـار اًعند األفراد, ومنه أيض

picture frustration testيقدم جمموعة مـن الـص تى ـة الــور الكاريكاترييــ, الذ
لق مجيعها ببعض الظـروف والـصورتان التاليتـان متـثالن نمـوذجني مـن هـذا ـتتع

  .االختبار
  :أساليب الرتتيب أو التنظيم ىف بناء معني) د(
وهى عبارة عن أساليب تتطلب إعادة بناء أو تصنيف مواد ومثريات حمددة مـن  

ىف هــذه األســاليب ينظــر الفــرد ىف سلــسلة مــن الــصور يقــدمها املختــرب . الطفــل
ومن وسائل هذه الطريقة اختبار .  ملبدأ خاص يضعه املخترباًللمفحوص لريتبها تبع

"سيزوند " The Szondi test  وهو مـن أحـسن االختبـارات املعروفـة مـن هـذا
صورة فوتوغرافية ملرىض نفسيني من الراشـدين مـأخوذة ) ٤٨(ويتكون من. النمط
  .ثامنية جمموعات تشخيصية) ٨(من بني

وهــو يتكــون  The Picture arrangement ار ترتيــب الــصوروكــذلك اختبــ 
مخس وعرشين صورة كاريكاترييـة هبـا نفـس األشـكال ىف ثالثـة أنـشطة ) ٢٥(من

وعـىل الفـرد أن يـشري إىل الرتتيـب الـذ حـدثت بـه هـذه . خمتلفة ولكنها مرتبطة
  .األنشطة, وأن يصف ما جير ىف كل صورة بجملة من عنده

  :Descriptive methods أو التصويريةالطرق الوصفية ) هـ(
وفيها يعرب املفحوص بالتعبري احلـر عـن مـشكالته ومهومـه, وختتلـف الطـرق  

الوصفية أو التصويرية عام سبقها من الطرق السابقة ىف املنهج اإلسـقاطى ىف عديـد 
. من النواحى, إذ أهنا تربط ما بني اخلـصائص التشخيـصية واخلـصائص العالجيـة

, حيـث أن اللعـب Play technique "  فنية اللعـب"ئل هذه الطريقة ومن أهم وسا
 للطفل الصغري, يتكلم ويعيش فيه بنفس الطريقة التى يسلك هبـا اً طبيعيًيعترب جماال

 األلفاظ, فاألطفال ىف أثناء اللعب احلر يكشفون لنا عن العديد ممـا اًالبالغ مستخدم
 التشخيـصية والعـالج النفـسى وتـستخدم فنيـة اللعـب ىف األغـراض. ىف أنفسهم
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 Psychodrama (**)ويدخل ىف هذه الطريقة الرسم والتلوين والسيكودراما(*).اًأيض

واملقـصود بالـسيكودراما هـو أن يمثـل الـشخص  .Role playing ولعـب األدوار
نايفـة (بنفسه أو مع آخرين بعض أنامط الدراما اإلنسانية أو مواقف إنـسانية مناسـبة

 ).١٥١ ـ ١١٩: هوم, مرجع سابققطامى وحممد بر
واخلالصة أن االختبارات أو األساليب اإلسقاطية وسائل خاصة للكشف عـن  

وأهنا تقوم عىل طريقة إدراك الفرد ملثري حسى ثم . اجلانب الالشعور ىف الشخصية
 باجتاهاتـه وخرباتـه النفـسية, ًمزج هذا اإلدراك مع تأويله الشخىص الذ يتأثر دائام

 أو أكثـر مـن الطـرق اًاط عملية ال شعورية يسلك الفـرد أثناءهـا واحـدوأن اإلسق
فهـو يعـزو إىل آخـرين أسـباب أو أفكـار أو . اإلسقاطية التى درسها علـم الـنفس

اجتاهات أو انفعاالت ختصه أو ينـسب حاجاتـه الشخـصية أو ميولـه أو خماوفـه إىل 
كـن كـام تربزهـا لـه غريه, أو يرتجم املواقف واحلوادث ال كـام هـى ىف ظاهرهـا ول

 (Gardner, 1960). احساساته وخرباته الشخصية
F٣EאאClinical methodW 

ىف املجال الطبى وىف اللغـات  Clinical " عياد" أو " كلينيكى"يستخدم تعبري  
األجنبية لإلشارة إىل مجلة املعارف التى تكتسب عن طريق مالحظة املـرىض بـدون 

 Clinic "  العيادة"وهبذا املعنى تتاميز . بوسائل البحث أو الضبط العلميةاالستعانة 

  .عن املخترب, كام يتاميز املنهج الكلينيكى كام سنر عن املنهج التجريبى
ويمكن عن طريق هذا املـنهج دراسـة وتـشخيص الـسلوك الفـرد, وخاصـة  

. ء النمـو النفـسىعندما يبدو النمو وقد انحرف عن اخلط الطبيعى كام حـدده علـام
 التحليليـة مـن أمهيـة " كـشوف فرويـد "ولقد أوحى هبذا املنهج ما أفصحت عنـه 

                                                           
, )١٩٩٠) (ترمجة(عبد الرمحن سيد سليامن, ) تأليف(كالرك موستاكس, : انظر(ملزيد من التفاصيل  (*)

 . عالج األطفال باللعب, القاهرة, دار النهضة العربية
ــليامن  (**) ــرمحن ســيد س ــد ال ــصدد, عب ــذا ال ــف ىف ه ): ١٩٩٤(يمكــن الرجــوع إىل دراســة للمؤل

, )١١(ها, واستخداماهتا, حولية كلية الرتبية ـ جامعـة قطـر, الـسنة السيكودراما, مفهومها, عنارص
 . ٤٥٦ ـ ٣٩٦, ص )١١(العدد 
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اخلربات التى يمر هبا الطفل ـ ىف سنواته اخلمس األوىل ـ ىف خلق مشكالت سلوكية 
قد تعطل نموه الطبيعى وسلوكه السو.  

نهج عـىل املـ) ٦٢٧: ١٩٨٩ ("كفـاىفعـالء الـدين وعبد احلميد جابر "ويطلق 
ٍ مسمى الطريقة الكينيكية ويشريان إىل أهنا ذات ثالثة معان هىالكلينيكية ُ: 
أهنا لفظ عام يشمل مجيع طرق واجراءات تـشخيص وتـصنيف وعـالج : األول

األمراض واالضطرابات األخر. 
املضطربة والسوية; ) السيكولوجية(أهنا مدخل لدراسة الظواهر النفسية : الثانى

 .ِّت الشخصية واحلدسية والذاتيةيقوم عىل التحليال
 تعنـى طريقـة جلمـع البيانـات "جان بياجيـة"أهنا ىف إطار مصطلحات : الثالث

ً املجرب شـيئا أو عمـال ويـسأل يعرضتستند إىل تفاعل شبه طبيعى مع الطفل; فيه  ً ِّ
ِّرب بعـد ـل املجــة وينتقــيب بحريــل أن يـستجـح للطفــويـسم. ةـلة معينـأسئ

 هـذا "بياجيـه"ولفظ . تجابات إىل أعامل أخر ليطرح أسئلة إضافيةة لالسـاستامع
يعكس إدراكه بأن طريقته ىف مجع البيانـات تـشبه ىف جوانـب كثـرية املقابلـة الطبيـة 

 .ِّالنفسية
إىل أن املنهج الكلينيكـى مـنهج اتبعـه عـامل ) ٣٨: ٢٠١١ ("نبيل حافظ"ويشري 

 و العقىل املعـرىف للطفـل يـستند إىل  ىف دراسة النم"جان بياجيه"النفس السويرس
 .املالحظة املنظمة لسلوك الطفل وقيامه باختبارات أدائيه, وإجراء احلوار معه

 ما يستعمل هذا املنهج بـصورة فرديـة, ويمكـن مـن خـالل اسـتخدامه اًوغالب 
 الستنباط قواعد عامة لتطور ونمو السلوك اًاحلصول عىل حقائق عديدة تصلح جد

  .اميات هذا التطوراإلنسانى ودين
ًوعادة ما يكون اهلدف من استخدام هذا املنهج ـ كام أرشنا ـ التشخيص وأحيان   اً

 إىل عيادة نفسية ألنـه يعـانى مـن ًحولت إحد املدارس طفال: مثال ذلك. العالج
مشكالت سـلوكية, وجـاء ىف تقريـر األم أن الطفـل عنيـد, متمـرد, فـظ, عنيـف, 

 التهديد, وقد هرب من املنـزل عـدة مـرات, ىف هـذا عدوانى, ويتحد العقاب أو
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ًاملثال تبدأ عادة دراسة تاريخ احلالة بعقد مقابلة يتم فيها احلصول عىل بيانات تتعلـق 
بتطور تاريخ حياة هذا الطفل مـع االهـتامم باألحـداث واملواقـف واخلـربات ذات 

  .الداللة بالنسبة للمشكلة احلالية
ن يضيف إىل هذه البيانات نتائج بعـض االختبـارات وحينام يسعى الباحث إىل أ 

التى أجريت عىل الطفل واخلاصة باالسـتعدادات والـذكاء والشخـصية, يكـون ىف 
أن يقيم قو الفرد, وأن يفهم األسـباب ) املرشد أو املعالج النفسى(مقدور الباحث

 الكامنة وراء سلوكه ىف ضـوء تـاريخ, وبالتـاىل يـستطيع مـساعدته بربنـامج عمـىل
 قيمة علمية عامة, فبعد مجع كثـري مـن اًولدراسة احلاالت أيض... لإلرشاد والعالج

ٍاحلاالت من نوع واحد يمكن حتليـل الـسجالت واسـتخدام األدوات اإلحـصائية 
  .للتوصل إىل مقدار االرتباط بسلوك الفرد ـ والعوامل املؤثرة فيها

ج ـ إىل فهم األسـس العامـة وىف املنهج الكلينيكى ـ حيتاج الباحث ضمن ما حيتا 
ودارس احلالة البـد . واألسباب التى تؤد إىل مشكالت من النوع موضع الدراسة

أن يلم بطبيعـة بيئـة احلالـة التـى يدرسـها مـن النـواحى االقتـصادية واالجتامعيـة 
 بسيكولوجية الفرد, ولـه خـربة ىف تقيـيم األسـباب ًإلخ, وأن يكون ملام.. والثقافية
أ أنه البد من تتبع جذور . ملشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتامماملؤثرة ىف ا

املشكلة التى ندرس احلالة من أجلها, والتعـرف عـىل مالبـسات حـدوثها ومـرات 
ومن أهم اجلوانب التى ينبغـى للـدارس أن جيمـع بيانـات . تكرارها ووقت نشأهتا

 األرسيـة, والقـدرات النمو اجلسمى, والتكيف املدرسى, والعالقات: عنها ما يأتى
  .العقلية واالهتاممات اخلاصة, والتوافق النفسى واالتزان االنفعاىل

 " ويتمـر"ولقد استخدم املـنهج الكلينيكـى عـىل أيـد علـامء كثـريين مـنهم  

Witmer  ميالنى كالين"كام عنيت به " M. Cline  ىف دراستها عىل األطفال, وذلـك
, وهلذا أصـبح )١( النفسية عند املضطربني منهمباستعامل اللعب ىف دراسة االجتاهات

                                                           
عبـد الـرمحن ســيد سـليامن : ملزيد من التفاصيل عن عالج األطفـال باللعـب يمكـن الرجـوع إىل) ١(

 . مكتبة زهراء الرشق: القاهرة. الطبعة الثانية. عالج األطفال باللعب). ٢٠٠٧(
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حلجرة اللعب دور كبري ىف دراسة نمو السلوك واستخالص الكثري من احلقائق عـن 
إال أن الطرق الكلينيكية, سـواء . ديناميات االنحراف ىف النمو عىل وجه اخلصوص

كان ذلك باستعامل اللعب أو غريه من وسائل تـشخيص الـسلوك حتتـاج إىل تـوفري 
  :رشوط مهمة منها

  . بتاريخ حياة الطفل وظروف نموهاً دقيقاًأن يلم الدارس إملام) ١(
  .أن يلم بنتائج وتأثري هذه الظروف ىف نموه االنفعاىل) ٢(
أن يكون عىل وعى كامل بكل عالقاته االجتامعية بالوالدين وغري الوالـدين ) ٣(

  .ات مؤملةوبام تعرض له أثناء هذه العالقة من إحباطات أو خرب
 ).٤٩: عامد الدين إسامعيل, مرجع سابق(

هذا ويمكن أن يكون الطفل أو املراهق موضوع الدراسة هو نفسه مصدر هـذه   
املعلومات, كام يمكن أن يكـون املـصدر أحـد الوالـدين أو كلـيهام أو املدرسـني أو 

ات عـالج ومتدنا العيادات النفسية سواء عيـاد. األخصائيني االجتامعيني أو غريهم
األطفــال أم عيــادات عــالج الكبــار بالعديــد مــن احلــاالت التــى متــت دراســتها 
وتشخيصها, وكان هلا أكرب األثر ىف بيان تأثري ظروف معينة مر هبا الطفـل عـىل نمـو 

  .ًسلوكه وشخصيته مستقبال
  :أدوات األخصائى النفسى الكلينيكى

الكلينيكى كمـنهج للبحـث سبق أن أرشنا إىل أن الباحث الذ يستخدم املنهج  
ىف ميدان الدراسات الرتبوية والنفسية واالجتامعية يتعني أن يتوفر فيه ثالثـة رشوط 

وحتـى .. أساسية حتى يكون بمقدوره التعرف عىل ديناميـات االنحـراف ىف النمـو
ٍيتحقق له ذلك عىل وجه مرض يمكنه االستعانة ببعض األدوات التى من أبرزها ُ:  

 ):املقننة واإلسقاطية( السيكولوجيةاالختبارات) أ(
وهى تعترب من أكثر األدوات أمهيـة ىف الكـشف عـن سـلوك الفـرد أو أدائـه ىف  
ف عـن ـة, كـام تكـشـرد اخلاصــدرات الفــن قــة, فهى تكشف عـف معينـمواق
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العوامل املؤثرة ىف سلوك الفرد, هذا باإلضافة إىل كـشف مـشاعر الفـرد واجتاهاتـه 
  .وميوله

يتعلق باستعانة الباحث الـذ يـستخدم املـنهج الكلينيكـى باالختبـارات وفيام  
 املقابلة املرافقـة لإلختبـارات "ٍالنفسية نجده ىف حاجة إىل إجراء مقابلة يطلق عليها 

مقابلة ما قبل االختبـار النفـسى :  ويقوم هبا الباحث عىل مرحلتني, األوىل"النفسية 
للتخفيف من خماوفه وقلقه من موقف االختبـار  اً ونفسياًوذلك لتهيئة املريض عقلي
والثانية مقابلة ما بعد إجراء االختبار وذلك إلشـباع رغبـة . ًحتى يكون أداءه سليام

وهذا اإلجراء له أثره البـالغ ـ . املريض ىف معرفة نتائج االختبارات التى طبقت عليه
ص; ألهنا ختفف خاصة إذا كان الذ نتعامل معه طفل أو مراهق ـ عىل نفسية الشخ

من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق االختبارات, كام أنه يساعد مـن ناحيـة أخـر ىف 
  .توجيه احلالة نحو العالج

ــارات   ــائج االختب ــة ىف نت ــة املتمثل ــة والكيفي ــات الكمي ــة البيان ــدو أمهي وتب
السيكولوجية من املـصادر ذات األمهيـة ىف حتديـد قـدرات الفـرد وتقيـيم سـلوكه 

, فهى تكشف للكلينيكى عن املحتو العقىل للفرد وعن اخللفية الثقافيـة الشخىص
  .واملعتقدات السائدة ىف جمتمعه, وعن اجلامعة التى ينتمى إليها

  :دراسة احلالة) ب(
إذ أهنا تتضمن مجع املعلومات التى يمكن مجعها من املجاالت املختلفة عن حالة  

اســى, والتــاريخ الــصحى واالجتامعــى تــاريخ النمــو والتــاريخ الدر: الفــرد مثــل
واألرس, وتتيح دراسة احلالة لألخصائى الكلينيكى فرصة مجع بيانات شاملة عن 

  .تاريخ الفرد الكىل
وتعترب دراسة احلالة أداة استطالعية, ذلك أهنا تركـز عـىل الفـرد, ىف حـني أهنـا  

طـار الـذ هتدف إىل التوصل إىل وضع الفروض, ولذا فإن دراسـة احلالـة هـى اإل
ِّينظم ويقيم فيه الكلينيكى كل املعلومات والنتائج التـى حيـصل عليهـا مـن الفـرد, 
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وذلك عن طريق املقابلـة والتـاريخ االجتامعـى والفحـوص الطبيـة واالختبـارات 
السيكولوجية, أ أن دراسة احلالة هى املجال الذ يتيح للكلينيكى مجع أكرب قـدر 

عن املريض وعن مشكالته حتى يتمكن من إصـدار ممكن من املعلومات والبيانات 
 ).٦٩: ١٩٨٣فيصل عباس, (.حكم قيم نحو احلالة التى بصددها

ومن ناحية أخر هناك من ير أن دراسة احلالة أداة قيمة تكشف لألخـصائى  
وهـذه خطـوة أساسـية ىف . وقائع حياة شخص معني منذ ميالده حتى الوقت احلاىل

لومات تارخيية عن املريض ومـشكالته بأسـلوب علمـى املنهج الكلينيكى جلمع مع
وهذا يساعد األخصائى عىل وضع الفروض األولية التـى حيـاول فيهـا بعـد . منظم

 ).١٣: ١٩٦٩حممود الزياد, (.اختبار صحتها من خرباته التشخيصية السابقة
  :املقابلة املبارشة مع الشخص املضطرب) جـ(
هم الفـرد, وإدراك مـشاعره واجتاهاتـه حيـال فهى أداة من األدوات املهمة ىف ف 

املواقف التى يواجهها, وحيال األشخاص املحيطني به ىف األرسة واملجتمع, وذلـك 
بسبب ما تتيحه لألخصائى الكلينيكى من فرصة املالحظة املبـارشة لـسلوك الفـرد, 

 مـن " األخـصائى"وىف املقابلة املبـارشة يطلـب الباحـث . وفهم مشكلته عن كثب
 ـ عرض شكواه كام هـى, ويـشجعه عـىل االسـتمرار ىف اً كان أم راشدًرد ـ طفالالف

ِّحديثه, ولذلك يتعني تسجيل شكو الطفل أو املراهق كام يعرضها, وتقىص تاريخ 
املشكلة من حيث بداياهتا وعالقاهتا باألحداث املختلفة ىف تاريخ حياتـه والوسـائل 

  .التى استخدمها ملواجهتها
  : الكلينيكىخصائص املنهج

يتمتع املنهج الكلينيكى كأحد املناهج املستخدمة ىف جمـال الدراسـات الرتبويـة  
  :والنفسية واالجتامعية بعدة خصائص يمكن اإلشارة فيها إىل أنه

  :منهج هيتم بالفرد ككل) أ(
فهو منهج ال هيتم بـبعض مظـاهر الـسلوك دون األخـر, وال حيـاول تقـسيم  
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يدة أو عوامل حياول أن يعزهلـا بعـضها عـن بعـض ليتنـاول السلوك إىل مظاهر عد
ًإحداها أو بعضها بالدراسة كام هو احلال ىف املنهج التجريبى, الذ يـستخدم عـادة 
لتتبع خيط معني أو ظاهرة حمددة من مظاهر السلوك خيضعها لرشوط جتريبية معينـة 

يهـا, وإنـام هيـتم بقصد الوصول إىل القوانني أو النظريات التى تفـرسها وتـتحكم ف
املنهج الكلينيكى بكل ما يبدو من الفرد كحالة متكاملة, فيدرسها بالتفصيل ويعالج 
كل الظواهر املتعلقة هبا, سـواء منهـا مـا يتـصل بـالفرد نفـسه وعواملـه الذاتيـة أو 

  .بالظروف املحيطة به التى يعيش فيها وتؤثر فيه
امـل لشخـصية الفـرد أدعـى إىل ويعتقد أصحاب هذا املنهج أن هذا الفهم املتك 

, أما فهمه نتيجة فهم الظـواهر املختلفـة التـى تـؤثر فيـه اً حقيقياًالتعرف عليه تعرف
  . عىل حدة فهو من وجهة نظرهم فهم قارصًوالعوامل التى تشكله كال

  :منهج هيتم بالطبقات العميقة من الشخصية) ب(
ك بقـدر مـا هيـتم بالطبقـات وال هيتم هذا املنهج بالعوامل الظاهرة مـن الـسلو 

ولـذلك فهـو يعطـى أمهيـة . العميقة من الشخصية والعوامل الكامنة املـؤثرة فيهـا
خاصة للعمليات الالشعورية ويـر أهنـا هـى املـسؤولة ىف الغالـب عـن الـسلوك 

 إال ً سـلياماًالظاهر لإلنسان, وأنه بالتاىل ال يمكن فهم هذا السلوك وتفـسريه تفـسري
  . ىف األعامقاً العمليات الالشعورية التى تتم بعيدعىل ضوء فهم هذه

 لدوافعـه اً أن اإلنسان إنام يترصف ىف حياتـه تبعـ" فرويد "ُوقد كان يعتقد قبل  
الشعورية وحدها, عىل أساس أنه كائن حى يعرف دوافعه ونزعاته ويستطيع بالتاىل 

من احلـاالت, أن يسيطر عىل سلوكه وترصفاته; لكن ثبت عن طريق دراسة العديد 
وخاصة احلاالت املرضية, أن اإلنسان حتكمه بجانب هذه الدوافع الشعورية دوافع 
أخر ونزعات ال شعورية, وإن هذا النوع األخري من الدوافع والنزعـات التـى ال 

, وأنه يكمن عـادة وراء الظـواهر اً وأبعد أثراًيفطن اإلنسان إىل وجودها, أكثر عمق
  .غري الطبيعية ىف سلوكه
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 داخـل اًوالتعرف عىل هذه الدوافع الالشـعورية والعمليـات التـى تـدور بعيـد 
أعامق اإلنسان من األمور املهمة التى ال يمكن فهم سلوك اإلنسان عىل حقيقتـه إال 

  .عىل ضوء فهمها, وعىل ضوء توضيح العالقة بينها وبني السلوك الظاهر لإلنسان
  :يةمنهج هيتم بالتصور الدينامى للشخص) جـ(
 بالتصور الـدينامى للشخـصية, الـذ يقـوم عـىل اًوهيتم املنهج الكلينيكى أيض 

أساس تصور الرصاع بني نزعات اإلنسان ورغباته وبني متطلبات العامل اخلـارجى, 
 عــن " فرويــد"ولعــل تــصور . اً أو ال شــعورياًوهــذا الــرصاع قــد يكــون شــعوري

  .الشخصية يعطى أوضح مثال هلذا النوع من التصور
  أن اإلنسان يولد ولديه جمموعة من الغرائز اجلنـسية والعدوانيـة " فرويد "ير 

حيال اآلخرين, ويقوم اإلنسان ىف أثناء نموه بكبـت هـذه الغرائـز بتـأثري العوامـل 
. االجتامعية حتى يستطيع أن يعايش اآلخرين, وبالتاىل, فهو يعمل عىل تغيري طبيعته

يات النفـسية يـتم حـدوثها دون أن يكـون الفـرد  أن معظم العمل" فرويد"واعتقد 
 هبا, أ أهنا عمليات ال شـعورية, ويعتـرب مفهـوم الالشـعور بمثابـة املفهـوم اًواعي

 عـن طبيعـة اإلنـسان, ويعتـرب الالشـعور بمثابـة خمـزن " فرويد"الرئيس ىف نظرية 
يـع مـا للغرائز واحلفزات البدائية والرصاعات املؤملة ومشاعر الـذنب املختلفـة ومج

ويتم اختزان هذه املحتويات ىف الالشعور ألن املجتمـع ال . ُهيدد احرتام الفرد لذاته
يقبل مثل هذه احلفزات البدائية والغرائز احليوانية, وذلك عن طريـق عمليـة نفـسية 
ُمعينة تتم عىل مستو ال شعور تعرف بعملية الكبت, غري أن هذه املحتويـات ال 

 املستودع, وتؤثر عىل سلوك الفرد دون وعى منه, ويعتـرب تفقد بل تظل هناك ىف هذا
اهلى, األنا, األنا : سلوك اإلنسان نتيجة للتفاعل بني ثالثة أجهزة ىف الشخصية وهى

  .األعىل
دوافع احلياة وهـى : وتتكون اهلى من الدوافع البيولوجية التى تنقسم إىل نوعني 

ساسـية للحيـاة ويطلـق عليهـا , وهـذه تكـون الطاقـة األاًالدوافع اجلنـسية أساسـ
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أما النوع الثانى من الدوافع فهـى دوافـع املـوت والتحطـيم مثـل ).الليبيدو(مفهوم
وتعمل اهلى عـىل أسـاس مبـدأ اللـذة; فهـى تطالـب باإلشـباع . الدوافع العدوانية

الفور ملا حتتويه من دوافع بيولوجية, وتتصف باألنانية وعـدم قـدرهتا عـىل أخـذ 
جتامعية ىف احلسبان, وال ترتبط بالواقع, وهلذا يقال ىف هـذه النظريـة االعتبارات اال

أن اهلى تعمل عن طريق العمليـة األوليـة, وهـى تـستطيع تكـوين صـورة خياليـة 
ملوضوع اإلشباع, ولكن هذه الصورة العقلية ال تؤد إىل إشباع, وهلذا ـ يتاميز عـن 

هلى, هذا اجلزء هو األنا التى تنشأ اهلى جزء ينمو ليكون بمثابة الوسيط بني الواقع وا
 إلشباع حاجات اهلى, وتعمل األنا عىل أساس مبدأ الواقع, هى تستخدم مـا اًأساس

لدهيا من إمكانات عقلية عىل نحو يؤد إىل حتقيق أهداف اهلى, وقد تضطر األنا إىل 
ا كبح مجاح اهلى, وإرجاء إشباع الدوافع الفطرية حتى حيني الوقـت املناسـب, وهلـذ

: ١٩٧٦عبد السالم عبـد الغفـار, (.يقال أن األنا تعمل عىل أساس العملية الثانوية
٢٩.( 
 "ثم تقدم هذه النظرية اجلزء الثالث أو اجلهاز الثالث من أجهزة الشخصية وهو  

 ويتكون األنا األعىل نتيجة ملا تتعلمه األنا من حمرمـات وقـيم خلقيـة, "األنا األعىل 
, وهو خيتص بام هو صـواب, " الضمري"نطلق عليه بصفة عامة واألنا األعىل هو ما 

. وما هو خطأ, وبنمو األنا األعىل تتكون قـوة جديـدة ومركـز جديـد لـضبط اهلـى
وتعمل األنا األعىل من خالل األنا لكف اهلى عن إشباع كل ما يراه املجتمع خطأ أو 

  . من الدوافعاًحمرم
ثة هى التى حتدد نوع سلوك اإلنـسان, وهكذا فالعالقات بني هذه األجهزة الثال 
 ما يكون الرصاع بني اهلى ـ بمحتوياهتا التى ال يقرها املجتمع ـ واألنا األعـىل اًوغالب

, ويقـع عـىل اً واملقبول اجتامعياًبام متثله من صواب وخطأ, أو بني املرفوض اجتامعي
جهزة الشخصية األنا عبء الوصول إىل حل هلذا الرصاع, وقد تتضح ا لعالقة بني أ

الثالثة من ناحية وبني مكونات الالشعور وما قبل الشعور والشعور من ناحية ثانية 
  .من خالل الشكلني التاليني
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 أبعد ما تكون عـن الثبـات واجلمـود, " فرويد"وهكذا نجد أن الشخصية عند        
 ).١٩٨٤حممد اجلبور, (.وإهنا تنظيم دائم التفاعل والدينامية

 ): طفولتهاًو حتديد(منهج هيتم بتاريخ الفرد) د(
ير أصحاب املنهج الكلينيكى أن أسلوب الفرد الـراهن ال يمكـن فهمـه متـام  

 ما تلقـى دراسـة حيـاة الطفولـة اًالفهم إال عىل ضوء تاريخ حياة الفرد كلها, فكثري
اهر وتتبع ما حيدث للطفل خالل مراحل حياته املتتالية, الضوء عـىل كثـري مـن مظـ

  .السلوك التى تتصل باحلارض
 العتقادهم أن أغلـب اًوهيتم أصحاب مدرسة التحليل النفسى هبذه الناحية كثري

العمليات الالشعورية ذات األثر الفعال ىف حيـاة اإلنـسان إنـام تـتم خـالل الفـرتة 
املبكرة من حياته ـ خالل سنوات الطفولة األوىل ـ حيث تسيطر عىل الطفـل نزعاتـه 

ه بشكل أكرب من قدرته عىل الترصف بالنسبة هلا أو الـتحكم فيهـا, ومـن ثـم ورغبات
  .يضطر إىل مقاومة أغلبها وكبتها فتنتقل إىل الالشعور

رف ـان للتعـاة اإلنسـن حيـومن هنا تأتى أمهية الرجوع إىل هذه الفرتة املبكرة م 
اص ىف نفـسه, عىل طبيعة املؤثرات التى تعرض هلا وقتها, والتى تركت طابعهـا اخلـ

والتى انتقلت إىل الالشعور وظلت من وقتها حية تعمـل عملهـا وحتـدث أثرهـا ىف 
  .سلوكه

 منهج التحليل النفسى الذ يرمى من ورائـه إىل " فرويد "من أجل ذلك ابتدع  
كشف مثل هذا النوع من العوامل الالشعورية ذات املاىض البعيد, والتى قد تكـون 

اإلنسان وال سويته, ليكشف عنهـا ويعـني املـريض عـىل السبب ىف انحراف سلوك 
التعرف عليها وفهم أسباب اضـطرابه, وكيـف نـشأ وتطـور حتـى ظهـر ىف شـكله 
األخري, نقصد شكلها العصابى بلغة التحليل النفسى, وليكـشف باإلضـافة إىل مـا 
سبق حقيقة الصلة بني اخلربات الصادمة الباكرة وبني أعـراض االضـطراب, تلـك 

حتى إذا أمكن . اض التى تفصح عن نفسها بشكل خيتلف عن شكلها األصىلاألعر
للمريض أن يضع يديه عىل هذه العوامل واملؤثرات التـى تـربط ماضـيه بحـارضه, 

  .أمكن للمعالج مساعدته عىل التخلص من األعراض التى يشكو منها
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 وفهمـه ًوبناء عىل ما سبق يتضح أن نظرة املنهج الكلينيكى الضـطرابات الفـرد 
هلذه االضطرابات فهم متكامل, فهو ال يركز عىل دراسة بعض مظاهر السلوك دون 
األخر, وال يوجه عنايته ملظهر معني, وإنام هيتم بكل ما يبدو من اإلنسان وهـو ال 
يكتفى باملؤثرات اللحظية أو األعـراض الراهنـة, وإنـام يتتبـع ىف أغلـب األحـوال 

. , ثم أنه فهم دينامى يـستند عـىل تـصور الـرصاعاملسببات األوىل ونشأة األعراض
والرصاع يشري إىل املواقف التى تقع فيها شخصية الفرد حتت تـأثري قـو متـضاربة 

 بالقو الكامنة وبالعمليات الالشـعورية اًوأفعال يصعب التوفيق بينها, وهيتم أيض
ولة عـن العميقة ويوليها أمهية خاصة, ويعتقد أهنـا ىف أغلـب األحـوال هـى املـسؤ

  .ترصفات اإلنسان وعن املظاهر التى تبدو لنا ىف سلوكه
 ).١٤٧: إبراهيم وجيه, مرجع سابق(

 اًوخالصــة القــول أن املــنهج اإلســقاطى يعتمــد عــىل إثــارة املفحــوص حــسي 
وأنه يتبع ىف ذلك عدة طرق أحدها تقـديم مثـري بـرص . للحصول عىل استجاباته

ُع, أو تقديم مثري برص مبهم كبقع احلرب ىف واضح كالصور ىف اختبار تفهم املوضو
 كام هى احلال ىف اختبارت تكملـة اًوقد يكون املثري املقدم لفظي. " رورشاخ "اختبار 

وهنــاك فئــة أخــر مــن االختبــارات ال تبــدأ . اجلمــل أو اختبــار تــداعى املعــانى
ها أسئلة ُ, يسأل بعدًاإلسقاطات اخلاصة هبا إال بعد رسومات يؤدهيا املفحوص أوال

خاصة مدروسة, وتسمى ىف هذه احلالة اإلسقاطات التعبريية ومنها اختبارات رسم 
 نـوع آخـر مـن اًثم ظهر حـديث. الشخص واختبار رسم املنزل والشجرة والشخص

الوسائل اإلسقاطية يسمى إسقاطات اللعب, بعضها لألطفال ويستخدم العـرائس 
 التمثيل املرسحى التلقائى الـذ والدمى كوسائل لإلسقاط, وآخر للكبار يستخدم

يؤلفــه األفــراد املفحوصــون أثنــاء التمثيــل مبــارشة فــال يــسبقه متــرين أو دراســة, 
 يـدىل بـه اً مفتوحـاً أو تعليقاً تلقائياًواالستجابات اإلسقاطية نفسها تكون إما رشح

املفحوص وخيص املوقف أو املنظر أو الكلمة املعروضة عليه, أو تكون إجابـة عـن 
  .لة حمددة مدروسة توجه إسقاطه إىل ناحية معينةأسئ

 ).٥٠: عامد الدين إسامعيل, مرجع سابق(
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وبرغم كل ما سبق عرضه من اخلصائص التى يتمتع هبا املنهج الكلينيكى إال أن  
  :بعض علامء النفس يرون أنه طريقة ليست علمية وذلك لثالثة أسباب

ية ومن ثم هناك قدر من عـدم الثقـة ىف أنه يقوم عىل درجة كبرية من الذات: األول
  .الكثري من املادة التى تتجمع هبذه الطريقة

 مـن االهـتامم بـالتعميامت ًأنه هيتم بسلوك الفرد غري القابل للتكرار بدال: الثانى
  .التى يمكن أن تنطبق عىل كل األفراد أو عىل أنامطهم السلوكية

 كام سبقت اإلشارة ـ إىل أفراد متدربني , وحيتاج ـً طويالاًأنه يستغرق وقت: الثالث
  .جيد املران, وعىل وعى تام بحقائق السلوك اإلنسانى

إال أنه وبرغم هذه املآخذ مـن املمكـن ىف ظـل اسـتخدام هـذا املـنهج أن يقـف  
 ىف اًالدارس عىل الكثري من املعلومات ذات القيمة ىف تفسري النمو, كام أنه يفيد كثـري

  .ية ىف هذه العمليةإبراز الفروق الفرد
 ).١٠٨: ١٩٧٨جابر عبد احلميد وخري كاظم, (
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W 
ىف هذا الفصل يعرض املؤلف ألربعة أنامط مـن البحـوث, جيمـع بينهـا درجـة  

ومـن . التحكم من جانـب الباحـث ىف املتغـريات املـستقلة املـستخدمة ىف البحـث
املعروف أن املتغريات املستقلة هى تلك املتغريات التى يتحكم فيها الباحث ويقـوم 

معاجلتها سواء كانت هذه املتغريات داخل املفحوصني أو خارجهم, وأن املتغريات ب
التابعة هى تلك املتغريات التى تصدر عن املفحوصني ويقوم الباحـث بمالحظتهـا 

  .أو قياسها وتسجيلها
وىف هذا الصدد يمكـن القـول أن األنـامط األربعـة مـن منـاهج البحـث التـى  

تغري البعد, واملنهج االرتباطى, واملنهج التجريبى سيعرضها املؤلف وهى منهج امل
واملنهج شبه التجريبى, ترتاوح فيها درجة حتكم الباحث, عىل متصل ـ ما بـني عـدم 
التحكم ـ ىف املتغريات املستقلة ـ عىل اإلطالق وذلك ىف مـنهج املتغـري البعـد; إىل 

  .جريبىالتحكم الشديد ىف املتغريات املستقلة وذلك ىف املنهج الت
Wאאאא)١( Ex.Post facto  

ــتحكم ىف املتغــري املــستقل أو   ــنهج ال يكــون للباحــث أ دور ىف ال ىف هــذا امل
                                                           

عىل منهج املتغـري البعـد أو مـنهج مـا ) ١٢٢٠ : ١٩٩٠ (" جابر عبد احلميد وعالء كفاىف "يطلق ) ١(
 Ex postاسم املنهج املتأخر أو الرجعى ويقصدون بالبحث املتأخر أو البحث الرجعـى بعد الواقعة 

facto research يقام به بعد حـدوث املعاجلـة أو يبدأ ببيانات مجعت من قبل, أو الذ البحث الذ 
ًويقصد به حرفيا البحث بعد حدوث الواقعة أو احلدث, أو هـو بحـث اسـتعادة . التناول التجريبى 

 كـامل ", ىف حني يرتمجه )كقيام ثورة أو اندالع حرب أو وقوع كارثة(اث املاضية والتأمل فيها األحد
بأثر رجعى; ويذكر أن الضبط أو التصميم التجريبى ذو األثـر الرجعـى ) ٥٢٤ : ١٩٨٨ ("دسوقى 

ري هو الضبط أو التصميم الذ فيه تضاهى املجموعات عىل أحد األبعاد املعينة بعـد أن يكـون املتغـ
  . قد تم إجراؤه, فهو يعترب وكأنه تصميم ناقص Experimental variable) املستقل(التجريبى 
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وإحد احلاالت التى يعجز فيها الباحـث . توجيهه, أو ضبطه, أو معاجلته أو تناوله
كـون املتغـري املـستقل ال يقبـل بطبيعتـه أن عن التحكم ىف املتغري املـستقل هـى أن ي

; )ذكـور ـ إنـاث(خيضعه الباحث للمعاجلة أو أن يـتحكم فيـه مثـل متغـري اجلـنس
  .املستو االقتصاد االجتامعى, أو معامل الذكاء

  ما دور الباحث إذن ىف هذا النمط من أنامط مناهج البحث?: والسؤال هو 
غري البعد تقترص عىل انتقاء, ولـيس عـىل اإلجابة أن مهمة الباحث ىف منهج املت

. معاجلة املتغريات املستقلة املالئمة ىف دراسة املتغري التابع موضع الدراسة واالهتامم
بمعنى أن الباحث يفحص آثار معاجلة حـدثت بالفعـل بـشكل ال يـد لـه فيـه, وال 

القة  وهلذا السبب ال يمكن افرتاض وجود ع". حيلة, وذلك بعد هذا احلدوث ذاته
وىف مثل هذا البحث إذا مل توجد عالقة بـني . سببية بني املتغري املستقل واملتغري التابع

املتغريين فإن ذلك بالطبع ينفى وجود عالقة سـببية بيـنهام; أمـا وجـود عالقـة بـني 
فؤاد أبـو حطـب وآمـال ("املتغريين فال يعنى بالرضورة وجود هذه العالقة السببية 

 ).٩٣: ١٩٩٦صادق, 
WאאW Correlational method  

تعنى الطرق االرتباطية دراسة العالقات بني املتغريات النفسية املختلفة; وتقدير  
; بحيث يزيد أحدمها بزيادة اآلخـر, أو اًإىل أ مد يميل متغريان إىل أن يتامشيا مع

  .ينقص أحدمها بنقصان اآلخر
 إىل تـصميم املقـاييس واالختبـارات التـى اً كبـرياًمَّوقد وجه علامء النفس اهتام 

تقيس املتغريات النفسية املختلفة, ومتخضت جهودهم عن العديـد مـن اختبـارات 
باإلضـافة إىل أن . ومـا إىل ذلـك.. الذكاء, والشخصية, وامليول, والقيم, والدافعية

علــامء الــنفس قــد يــستخدمون اختبــارات ومقــاييس لقيــاس اجلوانــب اجلــسمية 
 ما تؤثر ىف سلوك اإلنـسان, اًالفسيولوجية, وبعض املتغريات االجتامعية التى غالبو

ومع توفر هذا العدد من املقاييس فإن علامء النفس هيتمون بدراسـة ومعرفـة كيـف 
  .ترتبط املتغريات التى تقيسها ببعضها البعض
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يـل إىل وهتدف الطريقة االرتباطية إىل الكشف عام إذا كانت قيم متغـري معـني مت 
وال يدل ذلك ىف حد ذاته عىل وجود عالقة . االقرتان ىف احلدوث مع قيم متغري آخر

ففى معظم احلاالت قد يتحدد املتغريات بمتغري ثالث, أو بعـدة . سببية بني املتغريين
وعىل هذا فإن الطريقة االرتباطية تفيد ىف احلكم عىل وجود عالقـة . متغريات أخر

  .املكانىاالقرتان الزمانى أو 
ولتحديد درجة االرتباط بني متغريين حيتاج الباحث إىل املزاوجة بني قـيم أحـد  

املتغريين وقيم املتغري اآلخر, وذلك لعدد من األفراد أو احلـاالت, ثـم تعـالج قـيم 
املتغريين بالنسبة ملجموعة األفراد, أو احلاالت باستخدام بعض الطرق االحصائية, 

الرتبـاط, وهـذا املعامـل يعـرب عـن حجـم العالقـة تسمى طرق حـساب معامـل ا
ونوعها; سواء كانت إجيابية أو سلبية, فالباحث ـ عىل سبيل املثال ـ قد جيـد معامـل 
ارتبــاط مرتفــع موجــب بــني معامــل الــذكاء لــد الفــرد واملــستو االجتامعــى 

 أو اًاالقتصاد ألرسته; ىف حني قد جيد معامل ارتباط منخفض, سواء كـان موجبـ
  . بني طول الفرد وقدرته عىل قيادة اجلامعةاًلبسا

 بالصفر, اً مار١.٠٠+  إىل ١.٠٠ _ومعامل االرتباط هو كرس عرش; يمتد من  
فكلـام اقـرتب معامـل االرتبـاط مـن . ويدل عىل اجتاه ومد العالقة بني املتغـريين

, أمـا إذا  دل هذا عىل وثوق هذه العالقةاً أم موجباًالواحد الصحيح سواء كان سالب
اقرتب هذا املعامل من الصفر, فإن ذلك يعنى اسـتقالل املتغـريين وانتفـاء العالقـة 

وعىل هذا فإن العالقة بني وزن اجلسم والذكاء منخفضة, وتظهر من الوجهة . بينهام
أما العالقـة بـني التحـصيل الدراسـى . اإلحصائية معامل ارتباط يقرتب من الصفر

 وهى عالقة موجبـة وجوهريـة ٠.٧إىل ما هو أكرب من والذكاء فهى عالية قد تصل 
وهى ). من الوجهة االحصائيةاًبرشط أن يكون عدد األفراد أو احلاالت كافي(ودالة,

تعنى أن الزيادة ىف الذكاء حيتمل أن يقـرتن معهـا زيـادة ىف التحـصيل, والـنقص ىف 
الرتبـاط أمـا إذا كـان معامـل ا. الذكاء حيتمل أن يقـرتن معـه نقـص ىف التحـصيل

فإنـه يتـضمن التنبـؤ ىف االجتـاه ) كالعالقة بني قلق االختبـارات والتحـصيل(اًسالب
ــادة ىف قلــق االختبــارات حيتمــل أن يقــرتن معهــا نقــص ىف  العكــسى, أ أن الزي
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. التحصيل, والنقص ىف قلق االختبارات حيتمل أن تقرتن معـه زيـادة ىف التحـصيل
ملتغريين من اآلخر كلام اقرتب معامل االرتبـاط وبالطبع تزداد القيمة التنبؤية بأحد ا

 ).اً أو سالباًسواء كان موجب(من الواحد الصحيح
وعىل الرغم من أن معرفة حجم ونـوع العالقـة بـني املتغـريات النفـسية يـزود  

الباحث بمعلومات قيمة, وذات فائدة كبرية ىف تفسري سلوك اإلنسان, فإهنا ال تفرس 
سببية; ذلك أن وجود معامل ارتباط مرتفـع موجـب بـني أو ال توضح الكثري من ال

ولعل ذلك هو ما يدفع الكثري من العلامء . متغريين ال يعنى أن أحدمها يسبب اآلخر
والباحثني ـ ىف علم النفس ـ إىل تفضيل التجريب الذ قـد يـزود الباحـث بـبعض 

  .املعلومات عن العالقة السببية بني املتغريات
االرتباطية بمقدار كبري من املعرفة النفسية السيكولوجية التى وقد أمدتنا الطرق  

 فقد أعطت علامء النفس املهتمني بـالنمو. مل يكن يقدر هلا أن تتوفر بغري هذه الطرق

Development للعالقــة بــني الــسلوك ىف الطفولــة والــسلوك ىف ًوغــريهم حلــوال 
ميلون إىل السلبية ىف األعامر وقد وجد أن األطفال الذين ي. املراحل التالية من العمر

عنـدما  Withdrawn من ست سنوات حتى عرش سـنوات يميلـون إىل االنـسحاب
وتبلغ العالقة بـني امليـل إىل الـسلبية وامليـل إىل االنـسحاب . يصلون مرحلة البلوغ

كام وجد أن األطفال الذين يميلون إىل . ىف حالة البنات% ٤٨ ىف حالة البنني, ٠.٢٨
وتبلـغ .  غري منتظم عنـدما يـصلون مرحلـة البلـوغاًيظهرون سلوكإظهار الغضب 

العالقة بني امليل إىل إظهار الغـضب ىف الطفولـة والـسلوك غـري املنـتظم ىف البلـوغ 
 ).٣١: ١٩٨٥فاروق موسى, ( فقط ىف حالة البنات٠.١٢ ىف حالة البنني, ٠.٤٢

ذ أن االرتباطات وجيب االحتياط عند تفسري قيم معامالت االرتباط وداللتها; إ 
توضح وجود العالقات بـني املتغـريات ومقاديرهـا; لكنهـا ال توضـح بالـرضورة 

; أ أن االرتباطـات ال توضـح أCause and effect  (األثـر(الـسبب والنتيجـة
وإذا مل يفـرس االرتبـاط ).عامل تابع(, ىف املتغري اآلخر)عامل مستقل(املتغريين يؤثر

 ًفمـثال. , فقـد نقـع ىف أخطـاء ال حتمـد عقباهـابني متغريين بشكل صحيح ودقيـق
ٍوجدت عالقة موجبة كبرية بني عـدد األ ٍسـنان الدائمـة لـد األطفـال ودرجـات 
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مـن البـدهيى أنـه ال يمكـن . ٍقدرهتم عىل حل األسئلة الصعبة ىف اختبارات الـذكاء
ليـة, تفسري هذا االرتباط بأنه جمرد وجود زيادة من األسنان يسبب زيادة القدرة العق

ولكن يمكن تفسري هذا االرتباط املوجب الكبـري بـني املتغـريين بـأن زيـادة العمـر 
ٍتؤد إىل زيادة عدد األسنان الدائمة ىف فم الطفـل, وىف نفـس الوقـت زيـادة نمـوه 

 ).٣٢املرجع السابق, (العقىل
WאאExperimental methodW 
تظار وقوع األحداث والظواهر ملالحظتها لكان لو اقترص العلم ىف بحوثه عىل ان 

 اًلذا كان البد له أن يتدخل فريتب الظروف التى تقع فيها الظواهر ترتيب. اًسريه بطيئ
فليـست التجربـة إال مالحظـة . ُ ثم يالحظ مـا حيـدث, وهـذه هـى التجربـةامعينً

ّبر حيدثه ُوهى تغري مد. مقصودة مقيدة برشوط جتعلها حتت مراقبة الباحث وإرشافه
أو هـى أحـداث ظـاهرة ىف ظـروف اصـطناعية .  ىف ظروف الظواهراًالباحث عمد

معينة يرتبها الباحث قبل إجراء التجربة ـ ىف معمل علم النفس, أو ىف مـصنع, أو ىف 
فصل من فصول الدراسة, أو ىف خمترب لألدوية ـ بقصد مجع معلومات عـن الظـاهرة 

  .روض افرتضهاتساعده عىل التحقق من صحة فرض أو ف
 ).٥٦: أمحد راجح, بدون تاريخ(

واملنهج التجريبى مـنهج يعتمـد ـ كغـريه مـن املنـاهج العلميـة عـىل املالحظـة  
املوضوعية الدقيقة, لكنه يتميز عنها باختاذه التجريب أداة الختبار صحة الفـروض, 

روس, وبقدرته عىل التحكم ىف خمتلف العوامل التى يمكن أن تؤثر ىف الـسلوك املـد
لذلك كانت خطواتـه .. كام أنه يتيح الكشف عام بني األسباب والنتائج من عالقات

 للوصـول إىل اًتواز خطوات املنهج العلمى ىف البحث الـذ يتبعـه العلـامء مجيعـ
  .النظريات والقوانني

بدأ املنهج التجريبى يأخذ طريقه إىل علم النفس بصفة عامـة منـذ بـدأ االهـتامم  
علم يتجه إىل األخذ باألساليب العلمية شـأنه ىف ذلـك شـأن العلـوم بعلم النفس ك

 عليـه أن يمـر بجميـع اًومـن ثـم أصـبح لزامـ. الطبيعية, ومنذ بدأ يستعري منهجها
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اخلطوات التى متر هبا هذه العلوم لوضع قوانينها, وأن خيضع نفسه لكافـة الـرشوط 
ملستمدة مـن اسـتخدامه هلـذه التى يتعني توافرها حتى يمكن االطمئنان إىل النتائج ا

واملنهج العلمى الذ تسري عىل هديه كافة العلوم الطبيعيـة مـنهج حمـدد . األساليب
واضح املعامل, يمر بخطوات أو مراحل البد منها, وهو منهج عـام ختـضع لـه كافـة 

ومتثل الطريقة أو املـنهج التجريبـى ىف علـم الـنفس . الظواهر مادية كانت أو نفسية
 ملبـدأ املوضـوعية اًاإلجراءات التى يسعى الباحث إىل األخذ هبـا حتقيقـالضامنات و

طلعـت منـصور وآخـرون, مرجـع (. ألخطاء الذاتيـة وأهوائهـا وشـططهاًوإقالال
 ).٤٩: سابق

وال يقف الباحث التجريبى عند جمرد وصف موقف, أو حتديد حالة, أو التأريخ  
 "رص نشاطه عىل مالحظة ووصف  من أن يقًوبدال. للحوادث املاضية وتطور احلالة

 اً بمعاجلة عوامل معينة, حتـت رشوط مـضبوطة ضـبطاً, يقوم عامد"ما هو موجود 
 " أسـباب " حدوث حالة أو حادثة معينة, وحيـدد " كيفية", لكى يتحقق من اًدقيق

فالتجريب كام يتميز عن املالحظة ـ هو تغيري متعمـد ومـضبوط للـرشوط . حدوثها
فـان (., ومالحظة املتغـريات الناجتـة ىف احلـدث ذاتـه وتفـسريهاٍاملحددة حلدث ِ ما

 ).٣٧٧: ١٩٨٥دالني, 
ويعترب املنهج التجريبى أكثر الوسائل كفاية ىف الوصول إىل معرفة موثـوق هبـا,  

وذلك عندما يمكن استخدامها ىف حل املشكالت, وترجع كفايـة هـذه الطريقـة أو 
  :هذا املنهج إىل عدة أسباب

وهـذا ييـرس . اًيسمح بتكرار املالحظات حتـت رشوط واحـدة علميـأنه : األول
ِّواالعتبـار الثـانى, أنـه يمكـن . حتقيق املالحظـات بواسـطة كثـري مـن املالحظـني

للمالحظ من أن يغـري ىف رشط واحـد فقـط ىف نفـس الوقـت, ويبقـى عـىل مجيـع 
 وهـذا يـسمح لنـا بتحليـل عالقـات الـسبب. الرشوط األخر ثابتة بدرجة كبرية

وإذا كـان للعلـم أن . والنتيجة برسعة وثقة أكرب مما هو ممكن حتت رشوط مـضبوطة
حيقق أهدافه ـ أ يفـرس ويتنبـأ ويـتحكم ىف الـسلوك واألحـداث ـ فالبـد لـه مـن 
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ولذلك فإن البـاحثني الـذين يـصممون . اكتشاف العالقات السببية بني الظاهرات
نتـائج معينـة, يقـدمون إىل التجارب هبدف الكشف عن األسباب التـى تـؤد إىل 

 ).٤٠٧: ١٩٨٥فان دالني, ( .املجتمع خدمات بالغة األمهية
ومما جتدر اإلشارة إليه ىف هذا الصدد أن املنهج التجريبى ىف علم النفس بدأ منـذ  

 أول معمـل لعلـم " فونت "منتصف القرن التاسع عرش خاصة ىف أملانيا, حني أنشأ 
م, وبدأ علم النفس منذ ذلك احلـني يأخـذ ١٨٧٩ عام  بأملانيا ىف" ليبزج "النفس ىف 

لذا فقد استعار منهجها ىف البحـث واخـذ ىف دراسـة . مكانه بجوار العلوم الطبيعية
السلوك دراسة جتريبية تلتزم بخطوات املنهج العلمى, وذلك بقصد ضبط الـسلوك 

 املوضـوعى, وهبذا ظهر منهج املالحظة والتجربة أو املنهج. والتحكم فيه والتنبؤ به
ويقصد هبذا املنهج مالحظة سلوك الغري من ألفاظ وإيامءات وحركـات بالنـسبة ملـا 

وهنا تكون مالحظة الظاهرة موضـوعية ومـضبوطة .. حييط هبم من ظروف طبيعية
وجتمـع بـذلك هـذه الطريقـة بـني املالحظـة . بآالت وأدوات وإجـراءات حمكمـة

 ).٥٠: طلعت منصور وآخرون, مرجع سابق(والتجربة
املعاجلـة أ : وتتضمن عملية التجريب ىف املجال الرتبو جـانبني مهمـني مهـا 

ذلك أن الباحث البد أن تكون لديه القـدرة . القدرة عىل التغيري, والضبط والتحكم
عىل إحداث تغيري منظم ىف الظروف أو املتغـريات التـى يرغـب ىف دراسـة تأثريهـا 

س الباحث تأثري هـذا النـوع مـن املتغـريات والتى تسمى باملتغريات املستقلة, ويدر
  .ٍعىل نوع آخر يسمى باملتغريات التابعة

فقد يدرس الباحث ـ عىل سبيل املثال ـ تأثري إعطاء مكافأة لتلميذ ما عقب إمتام  
ىف هـذه احلـال, . مهمة تعليمية معينة عىل مد تقدمه ومهارته ىف إنجاز تلك املهمة

ووقت تقديم املكافأة بحيث يمكـن معرفـة أقـىص يمكن للباحث أن يغري ىف حجم 
وهنـا تعتـرب املكافـأة متغـري مـستقل, . تأثري هلا عىل مستو أداء أو إنجـاز التلميـذ

 .والتحصيل أو اإلنجاز كام يقاس باختبارات التحصيل, بمثابة املتغري التابع
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وإذا كان الباحث الذ يستخدم املـنهج التجريبـى يـدرس مـد تـأثري متغـري  
فإنه البد أن حياول ضبط ) هو املتغري التابع(عىل متغري آخر) هو املتغري املستقل(نيمع

ففى املثال السابق البد أن يـضبط . املتغريات األخر التى قد تؤثر عىل املتغري التابع
الباحث معامالت ذكاء التالميذ الذين سـوف تـشملهم دراسـته, وكـذلك درجـة 

وكـذلك املـستو الثقـاىف ألرس هـؤالء التالميـذ ميلهم إىل املادة موضوع الـتعلم, 
وغريها من العوامل التى يمكن أن تؤثر عىل مستو إنجاز أو حتـصيل التالميـذ ىف 

  .املادة موضع الدراسة
אאאאאאאW 

ج التجريبـى,  هناك عدة تساؤالت حتتاج إىل اإلجابة عنها عنـد اسـتخدام املـنه
 : وتعد اإلجابات عن تلك التساؤالت بمثابة اعتبارات عامة ىف هذا الصدد

هل أخذ الباحث ىف اعتباره إمكانيـة وجـود عوامـل خافيـة غـري املتغـري : األول
 قد تؤثر ـ بشكل أو بآخر ىف نتائج البحث? ) املتغري املستقل(التجريبى
ف الـتحكم ىف املتغـري التجريبـى ما هى الطرق التى تم إعـدادها ـ بخـال: الثانى

 أثناء إجراء البحث? ) املبحوثني(املستقل ـ لضبط أو عزل خربات املفحوصني
هل الباحـث ىف وضع يمكنه من التحكم ىف املتغـري التجريبـى املـستقل : الثالث

 ًفعال? 
ًهل تم توزيع املتغريات التى ال يريد الباحث أن تـؤثر ىف النتـائج توزيعـا : الرابع

 ًائيا? عشو
هل كان من األفضل أن يتم ضـبط املتغـريات باملعاجلـة اإلحـصائية أم : اخلامس

 باملعاجلة الفيزيقية أم االختيارية? 
هل راعى الباحث إمكانية تأثري اإلحيـاءات الالشـعورية, أو املامرسـة : السادس

 السابقة ىف النتائج? 
  املفحوصني? هل يستطيع الباحث أن يفرتض ثبات الدافعية عند: السابع
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هل راعى الباحث مجيـع املواصـفات الالزمـة واملهمـة لتحقيـق تكـافؤ : الثامن
 املجموعات? 

 هل اتبع الباحث قانون املتغري الواحد ىف التصميامت التقليدية? : التاسع
هل توفرت لـد الباحـث االفرتاضـات التـى يقـوم عليهـا اسـتخدام : العارش

 التجريبية اإلحصائية? األساليب اإلحصائية ىف التصميامت 
إىل حتيز املجرب أو املفحوصني?: عرش احلاد فان (هل توجد أية ظروف تؤد

 ).٦٤٣: ١٩٨٥دالني, 
אאאW 

وخطوات هذا املنهج العلمى التجريبى ست خطوات رئيسية لكنها تنطو عىل  
 .D.G "ماركويس. جى.  د"عدد من اإلجراءات يرجع الفضل ىف اإلشارة إليها إىل 

Marquis  املنهج العلمـى ىف دراسـة العالقـات اإلنـسانية "حني عرضها ىف كتابه " 
وذكر أن هذه اخلطوات ال خيلو منها أ بحث كامل وأهنـا يمكـن أن تتخـذ كـنمط 
مثاىل أو نموذجى للعملية العلمية, وأهنا ىف جمموعها وبالرتتيـب الـذ جـاءت بـه 

 والذ تبـني قيمتـه الفائقـة ىف تقـدم اًجراء املتبع عمليتكون النمط األساسى أو اإل
وإهنا قابلة للتطبيـق بـنفس الدرجـة ىف تنـاول قـضايا . العلوم الطبيعية والبيولوجية

ومسائل العلـوم االجتامعيــة وسـيكولوجية الطفولـة, واخلطـوات الـست يمكـن 
  :عرضها عىل النحو اآلتى

  :تقرير وجود مشكلة: اخلطوة األوىل
. يبدأ البحث بتقرير وجود مشكلة أو ما قد نطلـق عليـه صـياغة املـشكلةحيث  

 مـن اً علميـاًومنبع املشكلة هنا قد يكون جمرد الفضول العلمى, أو قد يكـون موقفـ
 عـاد ًولـو أن طفـال. قبيل املشكالت الصحية الفردية أو املـشكالت االجتامعيـة

 مـن البحـث اًطلبت حالته مزيـدالذكاء ىف العارشة من عمره مل يتمكن من القراءة لت
إلـخ, .. عن إجابات لعديد من األسئلة عن مصدر احلالة التى هـو عليهـا وبـداياهتا
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وإذا ازداد جنوح األحداث بمعدل مزعج لبدأ النـاس يتحـريون ىف العوامـل التـى 
تكمن وراء اجلنوح, ومن الصحيح أن هذا النوع من املشكالت سـواء كانـت عـىل 

االجتامعى متثل مشكالت عامة ولذا البد من التـصد هلـا ألن املستو الفرد أو 
  .اً عاماًمواجهتها حتقق صاحل

ولكوهنا مشكالت عامة يتعني صياغتها صياغة دقيقة قبـل االنتقـال إىل خطـوة  
تالية من خطوات البحث ولذلك قد يطلق عليها البعض صياغة املشكلة ىف أعقـاب 

  .اإلحساس بوجود مشكلة وتقرير وجودها
أن املشكلة ىف البحـث الرتبـو يتعـني أن ) ١٠: ٢٠٠٤(" نبيل حافظ "ويذكر  

  :يتوفر فيها عدة خصائص ذكر منها
  :اهتامم الباحث) ١(
واهتامم الباحث باملشكلة يمكن عـزوه إىل أهنـا ـ أ املـشكلة ـ قـد نبعـت مـن  

لمـى, الباحث وأثـارت اهتاممـه; بحيـث يـستطيع بقدراتـه العلميـة, وتكوينـه الع
وثقافتـه, ومهــارات البحثيــة, والــرشوط أو الظـروف البيئيــة املحيطــة بــه ىف بيئتــه 
األرسية, وكليته أو معهده, وجمتمعه املحـىل أن يـتمكن مـن بحثهـا, وأن يـصل إىل 
نتائج ال بأس هبا بشأهنا, بحيث تسهم ىف استجالء غموضها, وتـضيف إىل الـرتاث 

  .العلمى ىف جماهلا
)٢ (مغز)العلمى والعمىل)املشكلة :  
ة ـ أو مـن ـة أو نفـسيـة ـ تربويــة علميـن نظريـة مـلة مشتقـون املشكـكأن تك 

قانون علمى, أو إطار نظر, وتعالج إحد قـضايا البحـث أو إحـد صـعوبات 
  .احلياة
  :قابلية املشكلة للتطبيق العمىل) ٣(
لعقـاب ىف اآلخـرة,  غيبية من قبيل الثواب وااًفالباحث الرتبو ال يدرس أمور 

وإنام يدرس سلوكيات تربوية من قبيل فعالية أسلوب الثواب والعقاب ىف الفصول 
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الدراسية كحافز لـدفع مـستو التحـصيل, أو غـرس الـسلوك املرغـوب, وكـف 
  .السلوك الالتوافقى

 مـا هـى أسـباب جنـوح "ونعود إىل الـسؤال الـذ طرحنـاه منـذ قليـل عـن  
ريض البد من تقسيمه إىل أسـئلة فرعيـة حمـددة حتـى  وهذا السؤال ع"األحداث? 

 ما هـى سـامت الشخـصية ": يكون من السهل الوصول إىل حل علمى, أسئلة مثل
ما نوع البيـوت التـى خيـرج منهـا أمثـال " أو "التى يتميز هبا األحداث اجلانحون? 

عـال  ما تأثري الذكاء عىل مبلغ استعداد الطفـل الرتكـاب أف" أو "هؤالء األطفال? 
  ." اجلنوح?

وعىل الباحث ىف هذه اخلطوة أن يوضح أمهية املشكلة بعـد أن يقـوم بتحديـدها  
  .اً تفصيلياً, وحيدد مصطلحات دراسته حتديداً دقيقاًحتديد

  :اإلطالع عىل الدراسات السابقة أو مرحلة مجع البيانات: اخلطوة الثانية
ـ أ مراجعة ما عـرف عـن وتسمى هذه اخلطوة كذلك مرحلة مراجعة املعرفة   

 اًوهـذه اخلطـوة تتـضمن استعراضـ. املوضوع أو ما قاله اآلخرون ىف شأنه من قبل
 لألعـامل العلميـة الـسابقة املتـصلة باملوضـوع, وكـذلك األعـامل الفكريــة ًشـامال

ولعله من املمكن عند هـذه اخلطـوة أن نـستعرض التحلـيالت . والكتابات التأملية
ختلفة من قبيل تراجم حيـاة األطفـال ـ أ كتابـة سـريهتم الفلسفية والسجالت امل

الذاتية اليوميـة, وذلـك لنتبـني طبيعـة تفكـريهم الـسابقة والبحـوث والدراسـات 
القديمة ىف املشكلة, فلو أننا كنا بصدد موضوع مثـل جنـوح األحـداث لكـان مـن 

مـن قـضاة وأطبـاء (املمكن أن توضح لنـا كتابـات العـاملني ىف حمـاكم األحـداث
ــني ــصني اجتامعي ــسانيني وخمت ــصني نف ــسانيني, وخمت أســلوب معاجلــة بعــض ) نف
  .املشكالت التى قمنا بصياغتها وحتديدها ىف اخلطوة األوىل

وخالصة هذه اخلطوة الثانية أن الباحث يطلع فيها عىل ما كتب حـول موضـوع  
احثون مشكلة البحث من كتب تناولته بالدراسة أو دراسات جتريبية سابقة قام هبا بـ
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آخــرون ســواء ىف جمتمعــه أو ىف املجتمعــات اآلخــر, ومــا توصــلت إليــه هــذه 
الدراسات من نتائج سواء أخذت شكل قوانني أو نظريات أو اقترصت عىل بعـض 
التعليامت, وهذا كله من شأنه أن يزيد بصريتنا بطبيعة املشكلة التى تـشغل الباحـث 

  . هلا وللمتغريات التى تؤثر فيهاًويزداد فهام
  :الدراسة االستطالعية أو االستكشافية: اخلطوة الثالثة

حيسن قبل البدء ىف إجراءات البحث وبصفة خاصة ىف البحوث امليدانيـة القيـام  
بدراســة اســتطالعية للتعــرف عــىل الظــروف التــى ســيتم فيهــا إجــراء البحــث 

 مقابلـة , أو إجـراءًوالصعوبات التى ربام تواجه الباحث ىف تطبيق أدوات بحثه مثال
شخصية أو نحو ذلك للتعرف عـىل ظـروف األفـراد الـذين سـتطبق علـيهم هـذه 
األدوات أو تــتم معهــم املقابلــة أو يــتم مجــع البيانــات عــنهم ومــد اســتعدادهم 

 للتعـرف عـىل مـد اًوأيـض. ورضاهم عن اإلجراءات اخلاصة التى ستتبع معهـم
ث وغـري ذلـك مـن الظـروف استعداد املسؤولني عن أفراد العينة للتعاون مع الباح

ولذلك ينبغى أن يبـدأ الباحـث بإجرائـه للدراسـة . التى متهد لنجاح إجراء البحث
ثم اإلجـراءات اخلاصـة . االستطالعية ويبني أهدافها والتحقق من صحة إجراءاهتا

 ).٦٠ ـ ٥٩: ٢٠٠٣حممود منسى, (.بالدراسة األصلية
  :أهداف الدراسة االستطالعية

) ٦١ ـ ٦٠: ٢٠٠٣(" حممود منسى"عية ستة أهداف حيددها للدراسة االستطال 
  :عىل النحو التاىل

  .ممارسة تطبيق االختبارات, وحتديد صعوبات التطبيق وحماولة حلها: األول
عمل مالحظات بشأن التأكـد مـن مناسـبة حمتويـات هـذه االختبـارات : الثانى

  .ل منهاملستو أفراد عينة البحث, وكذلك مناسبة الوقت املحدد لك
يمكن حتديد جوانب القصور ىف إجـراءات تطبيـق أدوات مجـع بيانـات : الثالث

البحث, ويمكن تعديل تعلـيامت هـذه األدوات ىف ضـوء مـا تـسفر عنـه الدراسـة 
  .االستطالعية
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  .يمكن حتديد ما تستغرقه الدراسة امليدانية من وقت: الرابع
ن صـالحية اسـتخدامها ىف يمكن جتريب الطرق اإلحصائية; للتأكد م: اخلامس

وحتليـل بينـات الدراسـة االسـتطالعية يمكـن أن . حتليل البيانات التى تـم مجعهـا
يوضح للباحث ما إذا كانت البيانات التى تـم مجعهـا كافيـة السـتخالص النتـائج 

  .املتوقعة من البحث األصىل
يمكن أن تقنن أدوات مجع بيانات البحث, وحتـسب معـامالت ثباهتـا : السادس

  .هلذه األدوات) النفسية(وصدقها, وكذلك املعايري اإلحصائية السيكولوجية
وبعد إجراء الدراسة االستطالعية, فإنه من الـرضور تعـديل خطـة الدراسـة  

امليدانية, أو تعديل بنود أدوات البحث, أو األوقات املحددة هلا, أو تغيـري الطريقـة 
دء ىف الدراسة األصـلية; جيـب التأكـد وقبل الب. اإلحصائية بام يتفق وطبيعة البحث

من دقة خطة البحث امليـدانى, واألدوات, والطـرق اإلحـصائية املـستخدمة, وإذا 
اقتىض األمـر, فإنـه يـتم تأجيـل الدراسـة األصـلية حتـى يـتم إجـراء التعـديالت 

 ).املطلوبة(املالئمة
ة العمـل  خطوة املالحظة املبدئيـة, وهـى بدايـاًوهذه اخلطوة الثالثة تسمى أيض 

َّالعلمى املعمق, ملا هو معروف من أن املالحظة هـى العمليـة األساسـية أو العنـرص  ُ
واالهـتامم ىف هـذه اخلطـوة ينـصب عـىل مجـع . الذ ال غنى عنه لكل بحث علمى

مثال ذلك, أننا . احلقائق أو أوصاف الظواهر التى قد تكون هلا أمهية ىف حل املشكلة
خصية احلدث اجلانح, لكان مـن املمكـن أن نقـوم لو كنا بصدد البحث ىف سامت ش

 مـن اًباملالحظة املبدئية عن طريق املقابالت غر الرسمية التـى تعطـى مـد عريـض
املعلومات األساسية والتى نعقدها جلامعـة مـن اجلـانحني, وقـد يـستطيع الباحـث 
ئى عندئذ, وعن طريق البيانات التى جيمعها هبذه الوسيلة أن حيصل عىل انطباع مبـد

َّعن اخلصائص املعينة التى يتصف هبا اجلـانحون والتـى تتعلـق بالـسلوك املنـاهض  ُ
  .للمجتمع
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ثم أننا قد نشتق ـ عن طريق هذه املقابالت التمهيدية ـ أهـم املفـاهيم واألفكـار  
أن الدالئل قـد تـشري إىل أن : التى يمكن استخدامها ىف اخلطوات التالية, مثال ذلك

ر األطفال ىف بعض جوانب الشخـصية, وخيتلفـون عـنهم ىف اجلانحني يشبهون سائ
بعضها اآلخر, وبذلك يتيـرس لنـا عـدد مـن املفـاهيم أو األفكـار نـستخدمها عنـد 
مواصلة البحث, مفاهيم تتعلق باخلصائص التى خيتلف اجلـانحون فيهـا عـن حـد 

  .السواء
 فيـه دراسـته واخلالصة أن الباحث ىف هذه املرحلة ينزل إىل امليدان الذ ستدور 

 جتريب وتقنـني بعـض أدوات البحـث مـن مقـاييس واختبـارات ًاألساسية حماوال
  .واستبيانات

  :وضع الفروض وصياغتها: اخلطوة الرابعة
 تفسري مؤقت لوقائع معينـة; ال يـزال بمعـزل عـن "الفرض ىف أحد معانيه هو  

, اً زائفـاً خاطئاً فرضاختبار الوقائع; حتى إذا ما اخترب ىف الواقع أصبح بعد ذلك إما
 يفـرس جمـر الظـاهرات اًجيب أن يتم العدول عنـه, إىل غـريه, وإمـا أصـبح قانونـ

 ).١٣٩: ٢٠٠٠عبد الظاهر الطيب وآخرون, (."
 اًأن الفـروض عنـرص) ١٣٩: ٢٠٠٠(" عبد الظاهر الطيب وآخـرون "ويذكر  
, )واالجتامعيـةىف املجـاالت الرتبويـة والنفـسية ( ىف إجراء البحـوث العلميـةًفعاال

  :وذلك لألسباب السبعة التالية
, اً دقيقـاًدـث حتديــام الباحــلة أمــأن الفروض تساعد ىف حتديد املـشك: األول

ها ـلة, وعالقتهـا ببعـضـة للمـشكـى حتديد كل العنارص احلقيقيـة, والتـصوريـوف
 .ضـالبع

تظم حولـه أن الفروض تزود الباحث باإلطار الرتكيبى الذ يمكن أن تن: الثانى
  .البيانات ذات الصلة باملوضوع

  .أن الفروض تؤد إىل توجيه عملية التحليل والتفسري العلمى: الثالث
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أن الفروض تساعد الباحث عىل استنباط نتـائج مـن دراسـة الظـاهرات : الرابع
  .املتضمنة فيها
 أن الفروض تؤد إىل جتسيد النظريـة العلميـة; أو بعـض أجزائهـا ىف :اخلامس

كل قابل للقياس; باعتبارها مهزة الوصل بني التـساؤالت والنظريـة التـى تعتـرب ش
  .غاية البحث العلمى

أن الفروض متد الباحث ـ ىف النهايـة ـ بإطـار لتقريـر نتـائج البحـث, : السادس
  . ذا قيمةاًبطريقة ذات معنى; مما يؤد إىل تقدم املعرفة تقدم

عرفـة, واسـتثارة املزيـد مـن البحـوث أن الفروض تؤد إىل توسـيع امل: السابع
  .العلمية بطريقة موضوعية

وىف هذه اخلطوة الرابعة من خطوات املنهج التجريبى حيـاول الباحـث ىف ضـوء  
إطالعه عـىل الدراسـات الـسابقة حـول املوضـوع الـذ يبحثـه ونتـائج الدراسـة 

وضـوع البحـث, االستطالعية التى قام هبا أن يرد عىل التساؤل الذ أثار املشكلة م
أحسن (وذلك بتكوين الفروض, هنا الباحث يكون عىل استعداد ألن يتقدم بفرض

يتصل باملشكلة التى قررنا وجودها ىف ) ختمني عنده, اقرتاح مبدئى أو حدث مؤقت
اخلطوة األوىل من خطوات البحث التجريبى, وهذا الفـرض أو الفـروض البـد أن 

اسات السابقة واملالحظات املبدئية التى قام هبـا ينبنى ـ كام سبق أن ذكرنا ـ عىل الدر
الباحث نفسه, وهو ىف العادة يتضمن تفسريات مبدئيـة, تفـسريات قـد صـيغت ىف 

  :عبارات حتدد العالقة بني ثالثة متغريات
  :Independent Variable املتغري املستقل) أ(
ويعمد ) الظاهرة(ابعوهو املتغري الذ حياول الباحث معرفة تأثريه عىل املتغري الت 

ُالباحث إىل التغيري فيه لري أثر هذا التغيري عىل املتغري التابع, واملتغري املـستقل يعـد 
الـذكاء واالسـتثارة عـن : مثـال(أحد األسباب البارزة للظاهرة موضـوع البحـث,

 ).طريق لعبة الفك والرتكيب كعوامل لنمو القدرات االبتكارية لد األطفال
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  :Dependant Variable تابعاملتغري ال) ب(
وهو العامل املراد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة, أ هو املتغري الذ يتغري  

بتغري املتغري املستقل, ويعد بمثابة النتيجة املرتتبة عىل العوامل التى نبحثها, وهـى ىف 
  .املثال السابق القدرات االبتكارية املتأثرة بالذكاء ولعبة الفك والرتكيب

)  ىف املنهج شبه التجريبـىاًوأيض(ِومما جتدر اإلشارة إليه; أنه ىف املنهج التجريبى 
يفرتض أن االختالف ىف املتغري التابع ال حيدث إال كنتيجة لالختالف ىف املتغـري, أو 

ولذلك فإن اإلجـراءات التجريبيـة جيـدة التـصميم تـؤد إىل . املتغريات املستقلة
  .اًذه احلالة بأهنا صادقة داخلينتائج صادقة, وتوصف ىف ه

جدير بالذكر أن توفر الصدق الداخىل ىف إجراءات التجربة ال حيدث مـن تلقـاء  
وإنام يتطلب حسن اختيار املتغريات وجودة التصميم التجريبـى . نفسه وبطريقة آلية

) أو الدخيلـة(ذاته بحيث يؤد إىل الـتحكم قـدر اإلمكـان ىف املتغـريات الوسـيطة
د تؤد ـ إذا مل يتم ضبطها وحتييد أثرها ـ إىل حدوث آثار ىف املتغـري التـابع, والتى ق

  .وأن املتغري املستقل مل يكن هو املؤثر ىف املتغري التابع
  :Intervening Variable)الوسيط(املتغري الدخيل) جـ(
ل وهو العامل أو العوامل التى تدخل عىل املوقف وبالتاىل تؤثر ىف املتغري املـستق 

وبالتبعية يتأثر هبا املتغري التابع وهى املتغريات التى حيـاول الباحـث اسـتبعاد أثرهـا 
فــإذا قلنــا أن القــدرات ( أو حتييــدها بــني املجموعــات موضــع الدراســةاًإحــصائي

االبتكارية تتأثر بالذكاء واللعب وجـب علينـا ىف هـذه احلالـة حتييـد عامـل الـسن 
 ).ذكر ـ أنثى(ة واجلنسواملستو االقتصاد االجتامعى لألرس

هنا يتعني القول أن كل جتربة سـيكولوجية هـى حماولـة الكتـشاف مـا إذا كـان  
ويطلـق عـىل كـل مـن التغـريات ىف الـسلوك . السلوك يتغري عندما تتغري الظـروف

والتغريات بحيث يمكن التحكم فيها من قبل الباحث, ويطلق عـىل هـذا التغـري ىف 
حيث يمكن الـتحكم فيـه مـن  Independent variable " املتغري املستقل"الظروف 
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جانب الباحث وال يعتمد بأ صورة من الصور عىل ما يفعلـه املفحـوص أو مـا ال 
 Dependent "  املتغري التابع"ويطلق عىل أ تغري مقبل ىف سلوك املفحوص, . يفعله

variable  املـستقل ىف املتغـري ) أو تغريات( إلحداث تغري" املجرب "يرتب الباحث
احلادثـة ىف املتغـري التـابع, وهنـا ) أو املتغـريات(بشكل معني ثم يقوم بقياس التغري

ــل  ــد العوام ــت أو جيي ــستقل واحــد أن يثب ــري م ــة متغ ــه إذا أراد دراس ــني علي يتع
واحـد منهـا, اًقدر املـستطاع وذلـك جتنبـ) التى أسميناها دخيلة(األخر ألثـر أ 

 .الذ يؤثر ىف النتائج املتحصل عليهافيكون املتغري املستقل هو الوحيد 
ُوال تعد الفروض صحيحة وال خاطئة بصورة مسبقة; ذلك أن املنهج التجريبى  

 ىف معرفة ما إذا كانت الفروض صحيحة أم ال, أ مـا إذا كـان هلـا أن اًيتمثل أساس
كـامل (ويتم التمييـز عـادة بـني نـوعني مـن الفـروض. حتل املشكلة املطروحة أم ال

 ):٢٩ ـ ١٤: ١٩٨٥, رالف رزق اهللا, بكداش
  :الفروض االستقرائية) أ(
وتشكل الفروض . تنشأ هذه الفروض ـ أو يتم استقراؤها ـ من مالحظة الوقائع 

 عن السؤال الذ طرحه املالحظ نفسه, وهى تقوم عـىل ً حمتمالاًىف هذه احلالة جواب
ف معني أو سمة معينـة التأكيد باحتامل وجود عالقة بني سلوك معني من جهة وموق

تنـوع اسـتجابات ًحيـدث أن نالحـظ مـثال. من سامت الشخصية من جهة أخـر 
 من هذه املالحظـة ـ أن نـستقرئ اًومن اجلائز ـ انطالق. األفراد أثناء موقف االنتظار

الفروض التى تنص عىل ارتباط هذا التنوع ىف سـلوك األفـراد بـأنامطهم االنفعاليـة 
لباحث الـذ يـستخدم املـنهج التجريبـى مـن ناحيـة أخـر ـ كام جيوز ل. املختلفة
ُ إىل مالحظته لطرق تعلم األفراد للمواد اللفظية ـ أن يصيغ الفرض التاىل إن اًاستناد

كل تعلم تتبعه مبارشة فرتة من الوقت يصبح خالهلا كل تعلـم جديـد أصـعب مـن 
تـؤد : تيجة التاليةويرتتب عىل هذا الفرض نتيجة متوقعة أو حمتملة هى الن. سابقه

سلسلة من حماوالت التعلم التى تفصل فيام بينها فرتات وسيطة من الراحة إىل تعلم 
  .جديد أصعب من سابقه
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  :الفروض االستداللية) ب(
 عـن صـياغة فروضـه اًيسعى الباحث الذ يستخدم املنهج التجريبـى ـ عوضـ 

 مـن النتـائج العلميـة اًطالقـ إىل املالحظة فقط ـ أن يستنتج هذه الفـروض اناًاستناد
يمكنـه عـىل .  من النظريات التى تعمـم هـذه النتـائجاًاملثبتة أو املسلم هبا أو انطالق

 مـؤداه أن اً إىل نظريـة التحليـل النفـسى ـ أن يـصيغ فرضـاًسبيل املثـال ـ واسـتناد
  .اإلحباط يؤد إىل نكوص

 صـياغة الفـرض ويتعني عىل وجه العموم أن تتصف التعبـريات املـستخدمة ىف 
  :بالوضوح والسهولة وأن يمىل الفرض نفسه املتطلبات اآلتية

ًأن يشكل جواب •  .  عىل املشكلة املطروحةاً وحمددا ممكنًاُ
ُأن يشكل أبسط األجوبة املمكنة, ذلك أن التجربة تستند إىل العنارص التـى  •

حيددها الفرض ويمكن إجراؤها بصورة أبسط بالقـدر الـذ يتـصف بـه الفـرض 
 . نفسه بالبساطة

أن يأخذ الفرض ىف اعتباره املعارف العلميـة املكتـسبة وأن يتـصف بالتـاىل  •
 . بمعقوليته ىف إطار هذه املعارف

أن يتسم الفرض بقابليته لإلثبات أو التحقق بالوسائل املوضوعية, ويقىض  •
ًذلك أن يعطى الفرض حتديد   يتـيحاًأ حتديـد.  للوقائع التـى تـنص عليـهاً إجرائياُ

 عىل ًفالفرض الذ ينص مثال. للباحث أن يرتجم هذه الوقائع إىل إجراءات جتريبية
وجود عالقة بـني التفكـك األرس وصـعوبات التوافـق ال يمكـن هلـا أن ختـضع 

التفكـك األرس وصـعوبات (للتحقق التجريبى إال إذا حتـددت هاتـان الواقعتـان
 هنـاك عالقـة بـني درجـة تعلـم أمـا الفـرض القائـل بـأن. اً إجرائياًحتديد) التوافق

املفردات وعدد املرات التى يتكرر هبا حفظ هذه املفردات فهو فرض يتسم بقابليتـه 
للتحقق التجريبى, ذلك أنه يتضمن عوامل يمكـن ترمجتهـا بـسهولة إىل إجـراءات 

 ).فالتكرار يمكن إجراؤه ودرجة التعلم يمكن قياسها(جتريبية
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فـالفروض . و اإلثبات عن طريق الوقـائعأن يتسم الفرض بقابليته للنفى أ •
 مـسبقة أو اًالتى تتضمن إشارة إىل ظـواهر ال يمكـن مالحظتهـا أو تتـضمن أفكـار

 " معيارية هى فروض ال يمكن القبول هبا بوصـفها كـذلك, ذلـك أن هـذه اًأحكام
 .  ال يمكن نفيها أو إثباهتا عن طريق الوقائع العلمية"الفروض

ىف صـورة نظريـة تفـرس بعبـارات شـاملة طبيعـة وقد يصوغ الباحث فروضـه  
العالقة بني متغريين أو أكثر, أو ىف صورة قانون حمـدد ينـدرج حتـت نظريـة معينـة, 
ومن أمثلة النظريات التى حاول العلامء التحقق منها نظرية العامل السويرس الشهري 

و القانون الذ ىف النمو العقىل, ومن أمثلة قوانني النم Jean Piaget "  جان بياجيه"
وإذا عدنا إىل املثـال األساسـى الـذ .. إن النمو خيضع للفروق بني اجلنسني: يقول

رضبناه; فإن الباحث قد يفرتض, بعد دراسته للعالقة بني سامت الشخصية وجنوح 
األحداث أن أبرز اخلصائص أو أهم العوامل الكامنـة وراء جنـوح األحـداث هـى 

لباحث ـ مع ذلك, ال يملك أن يقبل هذا الفـرض أو مشاعر القصور والنبذ ـ لكن ا
ومعنى هذا بالطبع أن الفرض البـد أن . يرفضه إال بعد أن يقوم بتمحيصه واختياره
أ أن املنهج التجريبى يقوم عىل تثبيت . يصاغ ىف صورة قابلة لالختبار والتمحيص

ضـوع البحـث, الـذ هـو مو) املتغري املستقل(مجيع املتغريات فيام عدا متغري واحد
حياول الباحث أن يغري فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبـني مـا إذا كـان 
التغيــري الــذ تــم إدخالــه ىف هــذا املتغــري يــؤد إىل تغيــريات أخــر ىف الــسلوك 

  .وكيفية حدوث هذه التغريات) املتغريات التابعة(الناتج
ائل بأن مواقف التنـافس  من صحة الفرض القاًيمكن التحقق جتريبي: مثال ذلك 

تؤد إىل زيادة التحصيل لد األطفـال ىف مـادة دراسـية معينـة ـ وذلـك بتكـوين 
إحـدامها تـسمى املجموعـة التجريبيـة, والثانيـة تـسمى : جمموعتني مـن األطفـال

املجموعة الضابطة, وبعد أن يقوم الباحث بتثبيت كافة املتغريات التـى قـد تـؤثر ىف 
جموعتني كالسن ونسبة الذكاء والـصف الدراسـى والقـدرة حتصيل التالميذ من امل

ُاحلــسابية وغــري ذلــك, يعــرض املجمــوعتني ملعاجلــات خمتلفــة, ولكــن يــدخل ىف  ُِّ
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كـأن يقـال لألطفـال أن التلميـذ (املجموعة التجريبية متغري التنافس املراد دراسـته
 ىف املجموعة ُ, ىف حني ال يدخل هذا املتغري)الذ سيحرز أعىل درجة سيمنح جائزة

ثـم نختـرب مـستو التحـصيل لـد . اًالضابطة فال يوجد موقف تنافسى كهذا أبد
تفوقـت ) املجموعة التجريبيـة(ولو تبني أن مجاعة التنافس. التالميذ ىف املجموعتني

ىف مستويات حتصيلها عىل املجموعة الضابطة, لدل ذلك عىل أثـر التنـافس ىف رفـع 
 ).حقق من صحة الفرض الذ تم افرتاضهأ الت(مستو حتصيل التالميذ

 ـ يـستخدم املـنهج التجريبـى ـ أراد أن يـدرس آثـار اًنفرض أن باحث: مثال آخر
ىف هـذه احلـال . الدرجات املختلفة من اإلحباط ىف السلوك العدوانى لد األطفال

يكون الفرض هو أن زيادة درجة اإلحباط تؤد إىل زيادة مقدار السلوك العـدوانى 
 باسـتخدام ثـالث اًويمكـن للباحـث أن خيتـرب هـذا الفـرض جتريبيـ. لطفللد ا

جمموعتان : جمموعات من األطفال يتعرض كل منها لظرف خاص أو معاجلة خاصة
ــ ــثالث تقريب ــساو املجموعــات ال ــث تت ــة ضــابطة; بحي ــان وجمموع  ىف اًجتريبيت

تعبـري عـن اخلصائص التى ال هتم الباحث ىف هذه التجربـة, ولكنهـا قـد تـؤثر ىف ال
السلوك العـدوانى مثـل العمـر الزمنـى ومـستو التعلـيم, واجلـنس, والـصحة, 

  .والذكاء, واملستو االقتصاد واالجتامعى
ٍوبعبارة أخر; فإن الباحث يثبت هذه العوامل, وعندئذ يمكنه أن يعـالج عـىل   ِّ ُ

وبعد ذلك . هذا النحو الذ يشاء املتغري املستقل الذ هيتم به, وهو مقدار اإلحباط
 قـد ًفمـثال. ِّيمكنه أن يعرض املجموعات الثالث لـدرجات خمتلفـة مـن اإلحبـاط

 من املشكالت التـى تستعـىص عـىل اًيعرض عىل املجموعة األوىل من األطفال عدد
الت بالـسهولة وقابليتهـا ـذه املـشكـف هـن وصـهم تعليامت تتضمـل ويعطيـاحل

وهبـذا . ددةـية حمــرتة زمنــالل فــخـلوا عىل حلهـا ـللحل, ويطلب منهم أن يعم
رض ـواملجموعـة الثانيـة قـد تعـ. ٍدر من اإلحباطـرب قـتتعرض هذه املجموعة ألك

عليهم مشكالت صعبة, لكنها تقبل احلـل, ويطلـب مـنهم حلهـا ىف نفـس الفـرتة 
 لإلحبـاط ولكـن بمقـدار اًوبطبيعة احلال فإن هذه املجموعة تتعرض أيـض. الزمنية
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وعة الثالثة الضابطة فيطلب منها أداء مهام سهلة ال تؤد بـأ حـال أما املجم. أقل
  .من األحوال إىل اإلحباط

ويضع الباحث املجموعات الثالث ىف موقف اجتامعـى أثنـاء حـل املـشكالت  
وىف هذه احلالة يمكـن . حتى يمكنه مالحظة وتسجيل سلوكيات األطفال العدوانية

رجــة اإلحبــاط تــؤد إىل زيــادة مقــدار للباحــث أن حيــدد مــا إذا كانــت زيــادة د
السلوكيات العدوانية وهو ما يتوقعه افرتاض الباحث, وتتحقق صحة هذا الفرض 
ٍإذا وجد الباحث أن املجموعة التى تعرضت ألكرب قدر مـن اإلحبـاط قـد سـلكت 

 أقل من اً عدوانياً أكرب من غريها, واملجموعة الضابطة سلكت سلوكاً عدوانياًسلوك
  .غريها

وبالرغم من أن التجريب عىل هذا النحو يمثل أفضل الطـرق ألنـه يعيننـا عـىل  
إظهار العالقات بني املتغريات ىف وضوح وجالء والتحكم ىف الظاهرة, إال أن هناك 
بعض املشكالت التى يتعذر استخدامها هبذه الطريقة مـن التنـاول العلمـى, ولـذا 

  ).٥٦: آخرون, مرجع سابقطلعت منصور و(ُيستعان بطرق أخر إىل جانبها
  :Pre-Post Method الطريقة القبلية ـ البعدية

وهى طريقة علمية جتريبية قد يلجأ إليهـا البـاحثون الـذين يـستخدمون املـنهج  
والطريقة القبلية ـ البعدية تركـز عـىل دراسـة أثـر . التجريبى ىف بحوثهم ودراساهتم

تدريس, أو فاعلية برنامج إرشـاد متغريات مستقلة معينة ـ مثل طريقة من طرق ال
أو أسلوب معني إلدارة الفصل أو املدرسة, أو طرق ممارسة األدوار ىف مجاعة العمل 

 للجو الديمقراطى أو االستبداد, وهكذا يمكن أن نحدد خصائص اًواإلدارة وفق
األفراد من حيـث الظـاهرة موضـوع الدراسـة قبـل إجـراء التجربـة, ثـم نجـرب 

اد إدخاهلا, وتسجل خصائص األفـراد بعـد التـأثريات التـى أحـدثها املتغريات املر
والـصورة ) قبـل إجـراء التجربـة(والفـارق بـني الـصورة القبليـة. املتغري املـستقل

  .يكشف عن أثر املتغري املستقل ىف املتغري التابع) بعد إجراء التجربة(البعدية
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  :التحقق من صحة الفرض أو الفروض: اخلطوة اخلامسة
ومتحيـصها بعـد أن قمنـا ) أو الفـروض(هذه اخلطـوة يـتم اختيـار الفـرضىف  

 أهنا تنطـو عـىل شـئ ًبفرضها ىف اخلطوة الرابعة; ومن شأن الفروض العلمية دائام
وهلذا كان علينا أن نقبل الفرض إذا حتقـق لنـا أن مـا يتنبـأ بـه أمـر واقـع . من التنبؤ
  . ال صحة لهاً به الفرض شيئوأن نرفضه ونتخىل عنه إذا كان ما يتنبأ. وصحيح

من خالل التصميم التجريبى الـذ سيـسري ) أو الفروض(ويتم اختبار الفرض 
  :ُ له ومن ثم يقدم عىل اختاذ اإلجراءات التاليةاًللباحث وفق

  :اختيار العينة) أ(
إن اختيار العينة التى سيجر عليها الباحث بحثه من أهم األعـامل التـى يقـوم  

 معظم الظاهرات الرتبوية تتكون من عدد كبري من املفـردات, ولـذلك هبا, ذلك أن
, )١(فمن املستحيل أن تقابل أو تدرس أو ختترب كل بمفردها وحتت رشوط مـضبوطة

ولذلك كان للباحث أن خيتار عينة; أ أفراد ممثلني للمجموعة ويدرسهم ثم يعمـم 
ولكى حيصل الباحث . هامكتشفاته التى اكتشفها من دراستهم عىل املجموعة بكامل

عىل عينة ممثلة, عليه أن خيتار ـ وفق طريقة معينة ـ مفردات معينة وبـرشوط منظمـة 
  :وتتكون عمليـة االختيار هذه من عدة خطوات نحددها فيام يىل. ومضبوطة

  .حيدد الباحث املجتمع األصل بدقة) أ(
  .يعد قائمة كاملة دقيقة بمفردات هذه املجتمع األصل) ب(
  .يأخذ مفردات ممثلة من القائمة التى أعدها) جـ(

                                                           
هتمنا اإلشارة هنـا إىل مـسألة الـضبط والـتحكم التجريبـى ـ أعنـى تثبيـت املتغـريات الوسـيطة أو ) ١(

ًالدخيلة, واختيار العينة اختيارا دقيقا ـ فمن أشهر الطرق لتحقيق هـذا الـضبط مـا يـس مى التوزيـع ً
ًالعشوائى للمفحوصني ـ أو بعبارة أخر ـ اختيار أفـراد العينـة اختيـارا عـشوائيا ـ عـىل املعاجلـات  ً

ذلك أهنا طريقة هتيئ لكل مفحوص فرصة متساوية ألن يتعرض أل معاجلـة أو . التجريبية املختلفة
امل املختلفة التى قـد وهبذا يمكن للعو. رشط ىف املوقف التجريبى دون أ قصد متعمد من الباحث

ًتؤثر ىف املتغري التابع أن تتوزع عشوائيا داخل كـل رشط أو معاجلـة جتريبيـة وبـني هـذه الـرشوط أو 
 . املعاجلات
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  .حيصل عىل عينة كافية لتمثيل املجتمع األصل بخصائصه التى يريد دراستها) د(
وال يمكن حتديد املجتمع األصل إال بعد التعرف عليه بدقة ودراسـة املفـردات  

نـة سـيئة  جـاءت العيً ومـبهاماًالتى تكون هذا املجتمع, أما إذا كـان التعـرف ناقـص
وبعد أن يتم التعـرف عـىل املجتمـع . التمثيل ال يعتمد عىل النتائج التى ستنتج عنها

ٍاألصل بقدر كاف وواضح حيصل الباحث عىل قائمة كاملة ودقيقة وحديثة جلميـع 
وبطبيعـة . اًمفردات هذا املجتمع أو يقوم بإعدادها بنفسه وتسمى هذه القائمة إطار

  .اً كبرياً ويكلف جهدً طويالاًق وقتاحلال فإن هذا العمل يستغر
وإذا ما حدد الباحث املجتمع الذ يريد دراسته وأعـد قائمـة بجميـع مفرداتـه  

, تتضمن تعيني طريقـة اختيـار املفـردات اًانتقل إىل خطوة أخر, وهى بسيطة نسبي
  .املراد دراستها من القائمة التى أعدت

. جتمع األصـل كلـه وعـىل قـدر اإلمكـانوالعينة اجليدة البد هلا من أن متثل امل 
واحلق أنه .  فال متثل خصائص املجتمع املدروساًوتكون بعض العينات صغرية جد

ال توجد قواعد معينة لكيفية احلصول عىل عينة كافية ومناسبة, ولكن يمكننا القول 
بأنه إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة متجانسة, فإن عينة صغرية تكفى, وأما إذا 

انت املفردات املدروسة متباينة فالبد من عينـة كبـرية كافيـة, ويتحـدد حجـم مـا ك
طبيعة املجتمـع األصـىل, ونـوع التـصميم : يسمى بالعينة الكافية بعوامل ثالثة هى

 ).٢٢٢ ـ ٢٢١: ١٩٧٩فاخر عاقل, (التجريبى ودرجة الدقة املطلوبة
يقـسمها إىل جممـوعتني وحني خيتار الباحث العينة املمثلة للمجتمع األصل فإنه  

أو أكثر, فإذا كانت مقتـضيات البحـث تـشتمل عـىل جممـوعتني فـإهنام ىف الغالـب 
  :يكونان

وهى املجموعة التى يقيس الباحث  :Experimental Group جمموعة جتريبية) ١(
 املجموعة اًوهى أيض. لد أفرادها العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة

 معينة أدخلها عليها ويفـرتض أن هلـذه الظـروف اً الباحث أن هناك ظروفالتى ير
  .احلادثة أثر ىف نتائج التجربة
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وهذه ال يقيس بني أفرادهـا العالقـة بـني  :Control Group جمموعة ضابطة) ٢(
املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة, وإنام ترتك وشأهنا لكى تتم مقارنـة املتغـريات 

. دهيا واملتغريات التابعة لد املجموعة التجريبية بعد انتهاء البحث امليدانىالتابعة ل
عــىل أنــه يــشرتط عــىل الباحــث أن يــزاوج املجمــوعتني ىف كــل املتغــريات 

ذكـر ـ : السن, املستو االجتامعى ـ االقتـصاد, اجلـنس(مثل) الوسيطة(الدخيلة
قتـىض الفـرض أو الفـروض , وذلك حـسبام ي)اً ونفسياًأنثى, احلالة املرضية جسمي
  .التى تقوم عليها دراسته

واملجموعة الضابطة ـ هى بصفة عامة ـ جمموعة متكاملة مـن األفـراد تـستخدم  
ىف البحث العلمى, وتتميز بعدم تعريضها لإلجراءات التجريبية التى هيدف الباحث 

ض هلـا إىل معرفة تأثريها, ولكنها قد تتعرض لنوع آخر من اإلجـراءات أو ال تتعـر
وتستخدم املجموعة الضابطة هبدف تزويد الباحث بإطار مرجعى أو . عىل اإلطالق

بمؤرش دال عىل شـئ معـني ىف املجموعـات التجريبيـة املقابلـة هلـا بحيـث يمكـن 
  . من حيث التأثر أو عدم التأثر باإلجراءات التجريبيةاًمقارنتها مع

ة ىف إجـراء التجربـة ىف املـنهج جتدر اإلشـارة هنـا إىل أن امليـزة الفريـدة واملهمـ 
التجريبى هى أنه حني يتم الـتحكم ىف العوامـل الوسـيطة أو الدخيلـة كـام يـسميها 
بعض املؤلفني بتثبيتها أو حتييدها فإن املتغري املـستقل يـؤثر تـأثريات واضـحة, ألن 
 ًالتغريات فيه تنعكس بآثارها عىل املتغري التابع, وهو ما يمكن الربهنة عليـه مبـارشة

  .من نتائج البحث التجريبى
ويمكن أن نضيف إىل ما سـبق, أنـه بـدون اإلجـراءات التجريبيـة يكـون مـن  

الصعب احلكم عىل مد إسهام مجيع العوامل التى تؤد إىل نتيجة معينة أو حتـدث 
ففـى املثـال الـسابق, نجـد أن االسـتجابات . اً دقيقـً; احلكم عليها حكاماً خاصاًأثر

ألطفال تتأثر شدهتا بعوامل كثرية وليس بمواقف اإلحبـاط فقـط ـ العدوانية لد ا
ــل ــنس الطف ــل ج ــذه العوام ــني ه ــن ب ــر(م ــى. ذك ــصاد ) أنث ــستو االقت وامل

وكافة خربات اإلحباط السابقة, ووجود ) مرتفع. متوسط. منخفض(واالجتامعى,
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سلطة الكبار, أو عدم وجودها, ثم خوف األطفـال مـن العقـاب عـىل سـلوكياهتم 
وانية, ومن الصحيح أن الدراسات التى تعتمد عىل املالحظة املبـارشة يمكنهـا العد

أن تعطى لنا بيانات مهمة عن أثر هذه املتغريات, إال أن إجراء التجـارب املـضبوطة 
أضـف إىل ذلـك أن املـنهج .. اًتزودنا ـ بطبيعة احلال ـ ببيانات أكثـر دقـة ووضـوح

  .بالتفسري السببىالتجريبى هو املنهج الوحيد الذ يمدنا 
  :اختيار األدوات) ب(
وهذه األدوات تشمل االختبارات التى تقيس القدرات العقلية أو التحصيل أو  

امليــول أو املهــارات أو االجتاهــات أو القــيم أو ســامت الشخــصية, واالســتبيانات 
ه وىف هذا الصدد خيتار الباحث أدوات. واملقابالت وقوائم املراجعة ومقاييس التقدير

التى يتوافر فيها الدقة واملوضوعية, ثـم يقـيس األبعـاد التـى تقـوم عليهـا فروضـه 
 ىف ضوء األسلوب اإلحصائى املناسـب سـواء كـان اًويعالج نتائج القياس إحصائي

, ملعرفة الفروق بني املجموعتني أو معامالت االرتباط ملعرفة العالقـة " ت "اختبار 
 ).٩٦: ١٩٨٥الل, سعد ج(.بني املتغريات موضع الدراسة

 مـن العالقـة بـني عوامـل اًفعىل سبيل املثال إذا كان الباحث قـد افـرتض نوعـ 
ُالشخصية وجناح األحداث, فإن هذا االفرتاض يمكـن أن نختـربه أو نتحقـق مـن 
صدقه بأن يعمد الباحث إىل تكوين جمموعتني من األطفـال, إحـدامها تتـألف مـن 

 متفقتني فيام بيـنهام مـن حيـث الـسن واجلـنس اجلانحني والثانية من غري اجلانحني,
والذكاء واملستو االجتامعى واالقتصاد, ثم نجعـل إحـد هـاتني املجمـوعتني 

 للبحث عن طريق االختبارات النفسية املتعـددة واملقـابالت التشخيـصية اًموضوع
  .املتعمقة

لـذا جيـب  ىف التجريـب, وً مهاماًويعترب استخدام جمموعتني ضابطة وجتريبية أمر 
اختيار املجموعتني بعنايـة فائقـة, ولتحقيـق ذلـك يلجـأ البـاحثون عـىل اخـتالف 
ختصصاهتم إىل اختيار املجموعتني بحيث تتكافآن ىف كل األمور التى يمكن أن تؤثر 

  .ىف املهارة املراد اختبار تأثري العامل املستقل فيها
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الـضابطة يمـثالن  ألن اسـتخدام املجموعـات التجريبيـة واملجموعـات اًونظر 
 من مظاهر املنهج التجريبى ىف علم النفس, فقد يكون من املفيـد إضـافة ً مهاماًمظهر

قـام بابتكـار )  مـن البـاحثنياًأو عـدد(اًلنفرض أن باحث: هذين املثالني التوضيحني
طريقة جديدة لتدريس القراءة ىف الصفوف األوىل من املرحلـة االبتدائيـة ويريـد أن 

يتعـني عـىل هـذا الباحـث أن يقـوم بتـدريس عينـة مـن . ذه الطريقةخيترب فاعلية ه
 األطفال مادة القراءة بطريقته اجلديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف عىل مد
تقدمهم ىف حتصيل القراءة وحيسب املتوسط احلسابى للدرجات التى حيـصل عليهـا 

ولكن املتوسط ىف حد . ألطفاليمثل هذا املتوسط التقدم الذ أحرزه ا. أفراد العينة
مـا مـد التقـدم الـذ كـان مـن : , وقد يثار السؤال التاىلاً كثرياًذاته, ال يعنى شيئ

املمكن أن حيرزه األطفال بدون استخدام الطريقة احلديثة? يمكن حل هذه املـشكلة 
 مـن جمموعـة ًواإلجابة عن السؤال األخري باختيـار جممـوعتني مـن األطفـال بـدال

تدرس إحدامها بالطريقة احلديثة ويطلق عليها املجموعـة التجريبيـة, بيـنام واحدة, 
تستمر املجموعة الثانيـة ىف الدراسـة بالطريقـة التقليديـة, ويطلـق عـىل املجموعـة 

ىف هنايـة التجريـب ختتـرب املجموعتـان ىف مهـارة . " املجموعة الـضابطة "األخرية 
وعة التجريبية عىل متوسط أكرب كانت فإذا حصلت املجم. القراءة, ثم تقارن النتائج

 ).٣٦: ١٩٨٥فاروق عبد الفتـاح موسى, (.الطريقة احلديثة أكثر فاعلية
وأجريت جتربة أخر من هذا النوع حيث استخدمت طريقة للتدريس اشـرتك  

حيث يقـوم التالميـذ باالسـتجابة لتعلـيامت ) الكمبيوتر(فيها احلاسب اإللكرتونى
 عىل أسئلة, ويوجههم احلاسب خطوة بخطوة الكتـساب يقدمها احلاسب, وجييبون

طبقـت هـذه الطريقـة عـىل جمموعـة مـن . مهارات إضافية إىل ما سـبق أن تعلمـوه
التالميذ باإلضـافة إىل تلقـيهم دروسـهم بالطريقـة التقليديـة ىف فـصوهلم العاديـة, 

وعتني ىف هناية العام تم اختبـار املجمـ. وتلقت جمموعة ضابطة دروسها العادية فقط
ىف مهارة القراءة, وكانت لصالح املجموعة التجريبية التى تقـدمت عـن املجموعـة 

 .الضابطة بحواىل نصف عام
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  :تطبيق أدوات الدراسة) جـ(
حيــث يطبــق الباحــث مقاييــسه وأدواتــه عــىل أفــراد العينــة ويقــوم بتــصحيح  

االستجابات ووضـعها ىف جـداول وتبويبهـا بـام خيـدم أغـراض البحـث ويـسهل 
  .اًعاجلتها إحصائيم

  :التحليل اإلحصائى) د(
 باستخدام النسب املئوية أو اًحيث يقوم الباحث بمعاجلة نتائج الدراسة إحصائي 

املتوسطات أو الكشف عن داللة الفروق بني متوسـطات الـدرجات التـى حـصل 
عليها أفراد كل من املجموعات التى تشكل عينة الدراسـة أو اسـتخراج معـامالت 

  .ُاط بني درجات اختبارين طبقا عىل أفراد العينةاإلرتب
  :تفسري النتائج) هـ(
حيث يقوم الباحث بتفسري النتائج ىف ضوء الفروض التى صـاغها والنظريـات  

أو القوانني التى تشكل اخللفية النظرية للفروض وال يقلل من شأن البحث التحقق 
  .من الفروض أو عدم التحقق منها

ل الذ صاحبنا منذ بداية احلديث عن خطوات املنهج التجريبى وإذا عدنا للمثا 
 مـن العالقـة بـني عوامـل الشخـصية وجنـوح اًنجد أن الباحث قـد افـرتض نوعـ

وهذا افرتاض يمكن أن نتنبأ عىل أساسه أن مشاعر النبذ والقصور البـد . األحداث
ومـن . ال بني اجلانحني منهـا بـني غـري اجلـانحني مـن األطفـاًأن تكون أكثر شيوع

األساليب التى يمكن هبا متحيص هذا الفرض ـ كام سـبقت اإلشـارة ـ أن نعمـد إىل 
تكوين جمموعتني من األطفال, إحـدامها تتـألف مـن اجلـانحني والثانيـة مـن غـري 
 اجلــانحني, ومتفقتــني فــيام بيــنهام مــن حيــث الــسن واجلــنس والــذكاء واملــستو

 للبحـث اًن املجمـوعتني موضـوعاالجتامعى واالقتصاد, ثم نجعل كل واحدة م
فـإذا تأكـد لنـا . عن طريق االختبارات النفسية املتعددة واملقابالت النفسية املتعمقة

من البيانات التى نحصل عليها من االختبارات واملقـابالت أن األطفـال اجلـانحني 
تكثر عندهم بالفعل مشاعر النبذ والقصور إىل درجة أكرب منها عند غريهم, تبني لنا 
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وأما إذا مل تكـن هنـاك فـروق . من هذا أن التنبؤ ـ وبالتاىل الفرض ـ قد تأكد وحتقق
بني املجموعتني, ترتب عىل هذا رضورة التخىل عن الفرض ونبـذه, ووجـب علينـا 

ومن الطبيعى أن هذا الفرض اجلديد . البحث عن فرض جديد يفرس لنا هذه النتائج
  . من قبل أن نقبلهاًالبد ان يمحص هو أيض

  : االستفادة العملية من نتائج البحث:اخلطوة السادسة
وهى نقل الفرض أو الفروض التى ثبتت صحتها إىل جمال التطبيق أو االستفادة  

وهذا أمر طبيعى إىل حد كبري, فحـني تثبـت . من الفرض أو الفروض بعدما حتققت
, وإىل صحة التنبؤات املستمدة من الفرض; يطمئن الباحث إىل أن الفرض صـحيح

لنفرض أنه قد تأكد لدينا صحة الفرض الـذ . أنه يستطيع أن يفيد فائدة عملية منه
يذهب إىل أن ما يشعر به اجلانحون من مشاعر النبذ وانعدام القيمة هو أهم العوامل 

ٍعندئـذ يمكـن االسـتفادة مـن هـذه . التى يستند إليها سلوكهم املناهض للمجتمع
كام نستطيع أن نأخـذ هـذه املعرفـة . فسى للطفل اجلانحاملعرفة ىف ختطيط العالج الن

ُبعني االعتبار عند تنظيم برامج لآلباء يقصد منها ختفيف حدة أو تقليل نسبة اجلناح 
  .بني األحداث اجلانحني

جتدر اإلشـارة هنـا إىل أن هنـاك عـدة اعتبـارات ينبغـى مراعاهتـا عنـد إجـراء  
  :هاالتجارب ىف علم النفس بصفة عامة من بين

  . حتديد الظروف أو الرشوط التى جتر فيها التجربة:ًأوال
إجراء التجربة عىل جمموعة أو أكثر وترك إحد املجموعـات دون إجـراء : اًثاني

جتارب عليها بحيث نستطيع ىف النهاية أن نقارن بني نتائج املجموعة التـى أجريـت 
 "التجربـة التـى أجراهـا مثـال ذلـك . عليها التجربة والتى مل جتـر عليهـا التجربـة

 للمقارنة بني التحسن الذ حترزه جمموعة املفحوصـني التـى تعتمـد عـىل "وودرو
جمرد التمرين اآلىل ىف حفظ الشعر أو املقاطع عديمة املعنى, وجمموعة أخر تعطـى 

ُوقــد قــسم . هلــا نفــس فــرتة التمــرين مــع رشح أحــسن الطــرق ىف احلفــظ اجليــد
إىل ثالث جمموعات, اختربت مجيعها عند بدء التجربـة املفحوصون ىف هذه التجربة 
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لتحديد قدرهتا عىل احلفظ, واستمرت املجموعتان األوىل والثانيـة ىف التمـرين ملـدة 
أربعة أسابيع كانت املجموعة األوىل حتفظ وتتمرن دون إرشادات معينة, بينام كانت 

 تتمـرن املجموعـة املجموعة الثانية تتلقى إرشادات خاصة بـاحلفظ والتمـرين, ومل
الثالثة خالل هذه الفرتة, ثم اختربت املجموعات الثالث بعد مـىض أربعـة أسـابيع 

  :وكانت النتائج تتلخص فيام يىل
مل يظهر أ حتسن ىف مقـدرة املجموعـة التـى مل تتلـق إرشـادات خاصـة ىف  )١(

احلفظ, بل عىل العكس حـدث انتقـال سـلبى, أ انخفـضت قـدرهتا عـىل احلفـظ 
  .كر عامةوالتذ
  .اً ملحوظاًتقدمت املجموعة التى تلقت إرشادات خاصة ىف احلفظ تقدم )٢(
وهـى املجموعـة (مل يظهر أ حتسن ىف املجموعة التـى مل تتلـق أ تـدريب )٣(

 ).الضابطة
 عـن عمليـة ًوتؤكد هذه التجربة عىل أمهيـة اإلرشـادات والتوجيهـات فـضال  

 .و أ عمل آخر بالتاىل يقوم به الفرداملامرسة ىف نمو عملية احلفـظ وىف نم
ُىف بعض التجارب تقـسم عينـة الدراسـة إىل جمموعـات صـغرية, بحيـث : اًثالث

يمكن إخـضاع كـل جمموعـة ىف تلـك املجموعـات لظـروف خمتلفـة عـن ظـروف 
املجموعة الصغرية األخر, وبذلك نستطيع أن نقف عىل أثر كل من هذه الظروف 

 ).٥٥ ـ ٥٣: ١٩٨٦عت منصور وآخرون, طل(.عىل كل جمموعة عىل حدة
  :أمثلة لتطبيق املنهج التجريبى

  :يورد املؤلف هذه األمثلة كنامذج تطبيقية للمنهج التجريبى 
كلنا يالحظ أن مكفوف البرص يبطئ السري حني يقرتب من عقبة ىف الطريق, ) أ(

ة? أن لكن كيف يدرك األعمى وجـود هـذه العقبـ. ثم حييد عنها كى ال يصطدم هبا
. مكفوىف البرص أنفسهم ال يعرفون عـىل وجـه التحديـد كيـف يتجنبـون العقبـات

لعل من أشهرها أن مكفوىف . وكانت هناك عدة آراء ـ فروض ـ لتفسري هذه الظاهرة
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البرص لدهيم حساسية غري عادية ىف جلد الوجه وأعصابه, وهى حساسية تساعدهم 
أ أن . ٍحـني يقرتبـون مـن عقبـة مـاعىل إدراك ما حيدث من تغري ىف ضغط اهلـواء 

وقـد أجريـت سلـسلة مـن جتـارب . " هذا هو الفـرض"العميان يرون بوجوههم 
بسيطة عىل أشخاص مكفوفني ومبرصين عصبت أعينهم فحسمت األمر, إذ بينـت 

 أن يتفادوا العقبات, لكن بدقـة أقـل اًأن املبرصين معصوبى األعني يستطيعون أيض
النتائج أن هؤالء وأولئك أن طليت وجـوههم بطبقـة مـن كام بينت . من املكفوفني

إىل هنـا فنـدت التجربـة الـرأ . الشمع, مل يمنعهم هذا الطالء من حتاشى العقبات
  , لكنها مل تبني لنا كيف يتفاد املكفوفون العقبات?اًالذ كان شائع

انه واإلجابة عن هذا السؤال تقول بأنه من املعروف أن اخلفاش حيدث أثناء طري 
ًذبذبات ذات تردد عال جد , وأن هـذه الذبـذبات تـنعكس عـىل مـا يعرتضـه مـن اٍ

وقـد . عقبات ـ عىل طريقة الرادار ـ فتجعله يطـري ىف الظـالم دون أن يـرتطم بـشئ
أوحت هذه الظاهرة بـأن املكفـوفني قـد يـستعينون بالـصوت املـنعكس ىف جتنـب 

سدت فيهـا آذاهنـم, فـإذا فأجريت عليهم جتربة أخر . وهذا فرض آخر. العقبات
ومن ثم اتضح أهنم يتجنبـون . هبم أصبحوا عاجزين عن إدراكها قبل اإلصطدام هبا

وقـد تأكـد . العقبات عن طريق السمع وليس بسبب زيادة احلساسية ىف جلد الوجه
أمحـد (.هذا مرة أخر عن طريق مالحظة عجز العميان الصم عن جتنـب العقبـات

 ).٥٧: راجح, بدون تاريخ
ن املثال السابق, وغريه من األمثلة, يتـضح لنـا أن هنـاك إجيابيـات تتميـز هبـا م 

  :املنهج التجريبى, ومن هذه اإلجيابيات ما يىل) ىف جمال تطبيق(التجربة
  .يصمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة) أو الباحث(ِّأن املجرب) ١(
بـأن يالحظهـا أنه جيعل الظاهرة حتدث ىف ظروف معينة معروفة تسمح لـه ) ٢(

ِّكام تسمح له ولغريه أن يعيد إجراء التجربة مـرة أخـر, وأ, يكـرر . مالحظة دقيقة
  .مالحظة ما حيدث

أنه يستطيع تغيري ظروف التجربة ومالحظة ما يصحب هذه التغـريات ومـا ) ٣(
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 خمتلفـة مـن العقبـات ىف اًفقد وضع الباحث ـ ىف املثال الـسابق ـ أنواعـ. ينجم عنها
شخاص الذين أجريت عليهم التجربة, والحـظ سـلوكهم ىف كـل حـال, طريق األ

ًووضعها ىف مواضع خمتلفة, وعىل أبعاد خمتلفة منهم, وكان يسمعهم أصوات  خمتلفـة اٍ
وبعبارة أخر استطاع أن يتحكم ىف العوامل املهمة التى تؤثر ىف . من مصادر خمتلفة

  .الظاهرة
ُ للباحث أن يقيس أثر العوامل التى تسهم أنه ىف تطبيق املنهج التجريبى يتاح) ٤(

ففى املثال الـسابق اسـتطاع أن . اً رقمياً كمياًىف إحداث الظاهرة, أ تقديرها تقدير
يقيس بالسنتيمرتات املسافة بني املكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودهـا, وكـذلك 

طاع أن يقيس املسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه عىل وشك أن يصطدم هبا, كام است
  .شدة الصوت الالزمة لتجنب العقبة

ولو أن الباحث اقترص عىل مالحظة املكفوفني دون إجراء هذه التجربة, مـا ) ٥(
 استطاع أن يفرس كيف حيدث سلوكهم, أو ملاذا حيـدث; ذلـك أن الـشخص الـذ
ُيقوم باملالحظة ينصت إىل السلوك وهو يفصح عن نفسه ويسجله كام هـو عليـه; ىف 

ِّ أن املجرب يتدخل ويوجه إىل السلوك ـ أو باألحر لـصاحبه ـ أسـئلة معينـة حني
  .ليجيب عنها باإلجياب أو بالسلب

ُوغنى عن البيان أنه يطلق عىل الظاهرة أ السلوك الذ يراد دراسـته, وقياسـه  
يتوقف حدوثه عىل عوامل وظـروف أخـر الذ فـسلوك . اسم املتغري التابع; أ

 للمتغري التابع; كام تـسمى العوامـل والظـروف ًاملثال السابق يعد مثاالاملكفوفني ىف 
التى تعترب مـسؤولة عـن وقـوع الظـاهرة املتغـريات التجريبيـة أو املـستقلة, وهـى 

  .العوامل التى يتناوهلا الباحث بالتثبيت والعزل والتغيري
دة لتدريس قام بابتكار طريقة جدي)  من الباحثنياًأو عدد(اًلنفرض أن باحث) ب(

القراءة ىف الـصفوف األوىل مـن املرحلـة اإلبتدائيـة, ويريـد أن خيتـرب فعاليـة هـذه 
يتعني عىل هذا الباحث, أن يقوم بتدريس عينة من األطفـال مـادة القـراءة . الطريقة

بطريقته اجلديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف عىل مـد تقـدمهم ىف حتـصيل 
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يمثـل .  احلسابى للدرجات التى حيصل عليها أفراد العينةالقراءة, وحيسب املتوسط
 اًلكن املتوسط ىف حد ذاته, ال يعنى شـيئ. هذا املتوسط التقدم الذ أحرزه األطفال

ما مـد التقـدم الـذ كـان مـن املمكـن أن حيـرزه : وقد يثار السؤال اآلتى. اًكثري
  .األطفال بدون استخدام الطريقة احلديثة?

املشكلة واإلجابة عن السؤال األخـري باختيـار جممـوعتني مـن يمكن حل هذه   
 من جمموعة واحدة; تدرس إحدامها بالطريقة احلديثة, ويطلـق عليهـا ًاألطفال بدال

املجموعة التجريبية, ىف حني تستمر املجموعة الثانية ىف الدراسة التقليديـة, ويطلـق 
 التجريب ختتـرب املجموعتـان  ىف هناية" املجموعة الضابطة "عىل املجموعة األخرية 

ىف مهارة القراءة, ثم تقارن النتائج; فإذا حصلت املجموعة التجريبية عـىل متوسـط 
  .أكرب كانت الطريقة احلديثة أكثر فعالية

, (Atkinson, 1976)"  آتكينسون"عن ) ٣٦: ١٩٨٥(" فاروق موسى"وينقل   
 " للتدريس اشرتك فيها أنه قد أجريت جتربة من هذا النوع; حيث استخدمت طريقة

 حيث يقوم التالميذ باالستجابة لتعليامت يقدمها الكمبيـوتر, وجييبـون "الكمبيوتر
عن أسئلة, ويوجههم الكمبيوتر خطوة بخطوة الكتساب مهارات إضافية ملـا سـبق 

وقد طبقت هذه الطريقة عىل جمموعة من التالميذ باإلضـافة إىل تلقـيهم . أن تعلموه
وتلقـت جمموعـة ضـابطة دروسـها .  العادية ىف فصوهلم العاديـةدروسهم بالطريقة

ىف هناية العام تم اختبار املجموعتني ىف مهارة القراءة; وكانت . بالطريقة العادية فقط
النتائج لصالح املجموعة التجريبية التى تقدمت عـىل املجموعـة الـضابطة بحـواىل 

  .نصف عام
  :إجيابيات املنهج التجريبى

حث يستطيع التحكم ىف املالحظة وحتديد مكاهنا وموعدها, ومـن ثـم أن البا) أ(
  .يمكنه القيام بمالحظات موضوعية هبدف الوصول إىل نتائج صادقة

أن الباحث يمكنه إعادة الدراسة لعدة مرات, كام يمكن لغريه من الباحثني ) ب(
  .أن جير نفس الدراسة, وذلك هبدف التحقق من مد صدق وثبات نتائجه

أن الباحث يسري ىف خطوات منظمة حمددة واضحة حتـدد لـه إطـار عملـه ) جـ(
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أثناء الدراسة; وهذه اخلطـوات البـد أن تكـون قـد حـددت ووضـعت قبـل بـدء 
  .الدراسة; وذلك هبدف اإلقالل من تدخل عوامل الذاتية والصدفة أثناء التجربة

אאW 
هج التجريبـى بـالرغم مـن اعتبـاره مـن أقـو يذكر عديد من الباحثني أن املـن 

املناهج ىف اختبار العالقات السببية, والتى تقود بالطبع إىل تفـسريات مقنعـة; إال أن 
  :ومن بني هذه املشكالت ما يىل. فيه بعض املشكالت التى حتد من هذه القوة

أن جمرد وجود املفحـوص ضـمن إجـراء جتريبـى, قـد يـؤثر ىف سـلوكه : األوىل
له يفتقد التلقائية, والطبيعية التى متيـز طـرق املالحظـة املبـارشة, وإذا حـدث وجيع

  .ذلك; فإن نتائج التجربة لن تصدق عىل أحداث احلياة الواقعية
ً املضبوطة املقننة التى عادة ما جتـر فيهـا البحـوث " املعملية "أن البيئة : الثانية

 املتوقـع للمفحوصـني أن يـسلكوا ومن.  بيئة اصطناعية للغايةاًالتجريبية; هى أيض
وهلـذا جيـب أن ال تنتقـل نتـائج بحـوث . ٍعىل نحو خمتلف ىف مواقف احلياة الفعلية

, وإنام عىل الباحث أن يمر بخطوات عديدة ىف سبيل اً مبارشًاملعمل إىل امليدان انتقاال
فـؤاد أبـو حطـب وآمـال : للوقوف عىل هذه اخلطـوات يمكـن الرجـوع إىل(.ذلك

 ).١٩٨٤صادق, 
وإحد طرق التغلب عىل مشكلة البيئة االصـطناعية ىف املـنهج التجريبـى هـو  

تصميم جتارب تبدو طبيعية للمفحوصني, ومن ثم جعـل املوقـف التجريبـى أكثـر 
كام أن .  بأن جتر التجربة ىف موقف معتاد كالبيت أو املدرسةًطبيعية لألطفال, مثال

ة إذا قـام والـدوهم, أو معلمـوهم بـدور ٍاألطفال قد يسلكون عىل نحو أكثر طبيعي
 من وجود شخص غريـب ال يعرفونـه; بـرشط تـدريب هـؤالء عـىل ًاملجربني بدال

ٍرشوط التجربة وإجراءاهتا, كام يمكن عرض املوقف التجريبى عىل نحـو يتفـق مـع 
ميول األطفال, كأن تعرض أسئلة اختبار الـذكاء, أو اختبـار القـدرة عـىل التفكـري 

 من أن تكون أسئلة ىف ًيهم عىل أهنا نوع من األلعاب, أو األلغاز; بدالاالبتكار عل
كام يمكن للباحث إجراء جتربة ميدانية ىف البيئة الطبيعية بالفعل التـى جتعـل . اختبار

وهذا األسـلوب جيمـع بـني مزايـا . " جتربة "من األطفال ال يشعرون بأهنم موضع 
  . ىف املوقف التجريبىاًاملالحظة الطبيعية, والضبط األكثر إحكام
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أن التوزيع العشوائى للمفحوصني عىل جمموعات املعاجلـة حيـدث لـد : الثالثة
بعض هؤالء املفحوصني استجابات سلبية إزاء املوقف التجريبى; وخاصة إذا كـان 

ومعنـى ذلـك أن . عىل املفحوص أن يعمل مـع جمموعـة ال حيـب االنتـساب إليهـا
 أن يتعامل مع مفحوصيه عىل أهنـم بـرش, وإذا نـشأت الباحث التجريبى يتعني عليه

مثل هذه املشكالت عليه أن يواجهها ويقوم بحلها ىف احلـال, ال أن يتجاهلهـا; ألن 
  .مثل هذه االجتاهات السلبية لد بعض املفحوصني قد هيدد صدق نتائج البحث

يبـى, ُأن األجهـزة واألدوات واملـواد التـى تـستخدم ىف املوقـف التجر: الرابعة
وخاصة داخل املعمل; قد تؤد باملفحوصني إىل االعتقاد بـأن علـيهم أن يـسلكوا 

 أن يطلب منهم حفظ مقاطع عديمة املعنى, وهو مـا ًومن ذلك مثال. ٍعىل نحو معني
  .ًال يفعلونه عادة ىف حياهتم اليومية

قـد فالباحـث الـذ يعت. ِّأن توقعات املجرب قد تؤثر ىف نتائج التجربة: اخلامسة
بشدة ىف صحة الفرض الذ افرتضه, فإنه قد يلجأ ـ ولو عن غـري قـصد ـ إىل هتيئـة 

 تتحقـق "ولعل هذا يفرس لنا كثرة الفروض التى . الرشوط التى تدعم هذا الفرض
 ىف بحوثنا العربية, بينام نسبة كبرية منهـا ال يتحقـق ىف البحـوث التـى أجريـت ىف "

ا نالحظه عىل بعض الباحثني الـذين يـشعرون بل لعل هذا يفرس لنا م. بيئات أخر
وهذا لـون مـن اخلطـأ الفـاحش ىف فهـم . بالضيق والقلق حني ال تتحقق فروضهم

 من نظـامهم اًلقد صارت الفروض عند بعض الباحثني جزء. طبيعة البحث العلمى
" ــد ــشواهد " العقي ــة وال ــصحة واخلطــأ عــىل أســاس األدل ــل ال ــضايا تقب  ال ق

 ).١٠٢ ـ ١٠١: ١٩٩٦و حطب, وآمال صادق, فؤاد أب(املوضوعية
وللتغلب عىل هذه املشكلة يقرتح علامء منـاهج البحـث املعـارصون اسـتخدام  

 عىل الفاحصني, وىف هذه احلالـة ال يعلـم " معامة "أسلوب إجراء التجارب بطريقة 
  .الفاحصون وال املفحوصون أية معاجلة يشاركون فيها; إال بعد انتهاء التجربة

رغم من هذه املشكالت, تبقى للمنهج التجريبى قيمته الواضحة ىف تزويدنا وبال 
  .بأدق فهم لعالقات السبب ـ النتيجة ىف دراسة السلوك اإلنسانى
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אWא١(א( Quasi- Experimental method  
اول حينام يستعىص عىل الباحث تطبيق املنهج التجريبى بمعناه الكامـل فإنـه حيـ 

التـى هلـا بعـض اآلثـار ) الدخيلـة(ٍفرض قدر من التحكم عىل العوامـل الوسـيطة
ويوجد ىف الوقت احلارض عدة تصميامت من . املحتملة ىف السلوك موضوع االهتامم

 Quasi- Experimental  املنهج شبه التجريبـى"هذا القبيل جتمعها تسمية عامة هى 

method.  
هـو  Quasi- Experimental design تجريبـىومعنى هـذا أن التـصميم شـبه ال 

عبارة عن جتريب ال يمكن أن يتحقق فيه ضبط اإلجراءات التجريبية التـى يتطلـب 
  .ضبطها التصميم التجريبى عادة

 ملا سبق يمكن القول أنه لسبب أو آلخـر, توجـد متغـريات ً وتفصيالاًوتوضيح 
أن االعتبـار األخالقـى عديدة ال يمكن تطويعها بطريقة مبـارشة, ويمكـن القـول 

 اًوحـاجز(الذ جيب أن يلتزم به كل العلامء من موانع تطويع املتغريات ىف التجارب
, فال يوجد مانع من الناحيـة األخالقيـة أن )أول حيول دون إجراء تطويع املتغريات

نالحظ أفكار وأفعال املحكوم عليهم باإلعـدام, ونقـارن أفعـاهلم بمجموعـة غـري 
كن من غري املقبـول, أن يكـون تـدخل الباحـث هـو الـذ يـؤد حمكوم عليها; ل

باملبحوث إىل اإلعدام, فعىل سبيل املثـال; يمكـن أن نـدرس جمموعـة مـن مـدمنى 
املخدرات; لكننا ال يمكن أن نقدم املخدرات ملجموعة من األفـراد حتـى يـصبحوا 

  .مدمنني, ثم نقوم بدراستهم
إذ توجـد . لتطويع هو الطبيعـة النظريـةواحلاجز الثانى الذ حيول دون إجراء ا 

بعض اخلصائص ـ مثل جنس املفحوصني أو سـنهم ـ ال يمكـن أن يقـوم املجـرب 
                                                           

 بحث ال يـستطيع الباحـث فيـه أن يـسيطر أو Quasi- Experimental researchبحث شبه جتريبى ) ١(
ومن أمثلة هـذا النـوع مـن . ف يقيس املتغري التابع ولكنه يستطيع أن حيدد كي. يتناول املتغري املستقل 

البحوث; تلك الدراسات التى تتناول استجابات عينات أو قطاعات جمتمعية كبرية هلذه املتغـريات; 
ًكام حيدث ىف الكوارث الطبيعية, أو التغريات اهلائلة ىف السياسة االجتامعية التى تؤثر مبارشة ىف حيـاة 

 ) . ٣١٣٩ : ٦, ج ١٩٩٣كفاىف, جابر و(كثري من األفراد 
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مثـل األعاصـري أو (بتغيريها, كام توجد متغريات أخر; مثـل الكـوارث الطبيعيـة
مثـل احلـروب, أو حتطـم الطـائرات, أو غـرق (أو الكوارث غري الطبيعية) الزالزل

يكون من الصعب من الناحية الفيزيقية, أو األخالقية ) حلرائق اهلائلةَّالعبارات, أو ا
 ).٢٤٦: ٢٠٠٨بركات حسن, (. موضع التنفيذنضعهاأن 

 هــل يمكــن أن نجــر جتــارب يكــون " نــصه ًوهنــا يمكــن أن نطــرح ســؤاال 
موضوعها الظواهر السابقة بام يفرضه علينا البحث العلمـى مـن حـواجز لتطويـع 

اإلجابة عن هذا السؤال, مـع افـرتاض أن الباحـث . "دراسة? املتغريات بغرض ال
سوف يلتزم باجلوانب األخالقية, نعم نستطيع أن نفعل ذلك, وىف نفـس الوقـت ال 
نستطيع, ذلك أننا ال نستطيع أن نقوم بتجارب حقيقية عىل الظواهر التى أرشنا إليها 

  .Quasi-experimental منذ قليل, لكننا نستطيع أن نجر عليها شبه جتارب
 يوضح لنا طبيعة ًمثال) ٩٦: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمال صادق "ويرضب  

لنفرض أن أحد الباحثني أراد أن يدرس أثر احلرمـان : املنهج شبه التجريبى يقوالن
من األرسة ىف النمو االجتامعى للطفل, أن تطبيق املنهج التجريبـى الكامـل ىف هـذه 

 إىل نـصفني أحـدمها يظـل اًني من األطفـال عـشوائياحلالة يتطلب تقسيم املفحوص
يعيش مع أرسته بينام يودع أطفال النصف اآلخر ىف أحد دور الرعاية, وذلك طـول 

وبالطبع فإن معظـم األرس . فرتة التجربة, ثم تقارن املجموعتان ىف النمو االجتامعى
نظام االجتامعـى ترفض أن تسمح ألطفاهلا باملشاركة ىف جتربة من هذا النوع كام أن ال

 ال يوافق عىل أن ينفصل الطفل عن والديـه, وأن يـودع الطفـل ىف مؤسـسة مـن أ
معـسكرات إسـربطة ىف (نوع, إال ىف بعض االستثناءات القليلة الـشاذة ىف التـاريخ

, بـل إن مثـل هـذا )التاريخ القديم, والكيبوتزات اإلرسائيلية ىف التـاريخ احلـديث
جتمع اإلسالمى الذ تضع رشيعته األرسة ىف مكانة اإلجراء يستحيل حدوثه ىف امل

ٍوهلذا; فال مناص مـن أن يلجـأ الباحـث ـ عندئـذ ـ إىل . رفيعة من البناء االجتامعى
وىف هذه احلالة يقارن بـني جممـوعتني مـن األطفـال إحـدامها . تصميم شبه جتريبى

و مؤسـسة ملجـأ, أ(تعيش مع أرسها الطبيعية واألخر تعيش ىف أحد دور الرعاية
  .نتيجة لظروفها االجتامعية) اجتامعية, أو مدرسة داخلية, أو دار حضانة
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ومعنى ذلك أن شبه التجربة هى دراسـة يالحـظ فيهـا الباحـث نتـائج حـدث  
طبيعى أو قرار متصل بالسياسة االجتامعية يفرتض فيه أن له أثر عىل حياة اإلنـسان, 

امعية, أو برامج ما قبل املدرسـة ىف دور الرعاية االجت: ويشمل ذلك عىل سبيل املثال
ويكـون املتغـري . احلضانة, ورياض األطفال, أو التعليم ىف املدارس اخلاصة وغريها

املستقل ىف هذه احلالة هو احلدث, أو الظرف الذ يفرتض فيه أن تؤثر نواجتـه عـىل 
ـ كـام والباحث هنا ال يـستطيع أن يـتحكم ىف املتغـري املـستقل . الذين يتعرضون له

يفعل الباحث التجريبى ـ ويـوزع املفحوصـني عـىل خمتلـف املعاجلـات, فـالتوزيع 
أحدثته الظروف املعتادة للحياة اليومية, وعىل الباحث أن يدرس آثاره, حينام وأيـنام 

 ).٩٧: ١٩٩٦أبو حطب وآمال صادق, (حتدث بالفعل
 Facto-past experimental واملنهج شبه التجريبى يشبه البحـث االسـرتجاعى 

فيام عدا أنه ىف املنهج شبه التجريبى يتم فحـص . املوجود ىف إطار البحث االرتباطى
.  مـن دراسـة ارتباطهـاًمستويني أو أكثر من مستويات املتغري املدروس, وذلك بدال

; )كأن تنشب حـرب, أو حيـدث زلـزال(وبذلك فإننا ننتظر أن تقوم الطبيعة بعملها
ات ذلك املتغري املستقل, بالتأثريات التى حتدث عندما ال ٍوعندئذ نقوم بمقارنة تأثري

يكون هذا املتغري غري موجود أو خمتلف بعض الـشئ, فعنـدما نقـارن القـدرة عـىل 
القراءة عند األوالد وعند البنات, أو نقارن رسيعى القراءة بالراشدين املتوسطني ىف 

وبـذلك يمكـن . ه التجريبـىالقراءة, ىف هذه احلالة نكون قد قمنا بتطبيق املنهج شب
القول أن البحوث شبه التجريبية جتمع بني ميزة اإلجراءات االرتباطية, وإجـراءات 

  .املالحظة, وذلك باإلضافة إىل قوة التجريب
أن البحـوث شـبه ) ٩٨ ـ ٩٧: ١٩٩٦(" أبـو حطـب وآمـال صـادق "ويـذكر  

 البحـوث أن ولعل أفضل تصميامت هـذا النـوع مـن. التجريبية تتفاوت ىف الكيف
 مـن الـذين يوضـعون ىف قـوائم االنتظـار اًخيتار الباحث ملجموعته الضابطة أفـراد

لاللتحاق بالربنامج, أو املعاجلة موضع االهـتامم; مثـل قـوائم االنتظـار لاللتحـاق 
 من القابليـة للمقارنـة بـني اًولعل هذا يوفر قدر. باملدارس اخلاصة أو دور احلضانة
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جموعة التجريبية, عىل األقل ىف متغري الرغبة ىف املـشاركة ىف املجموعة الضابطة وامل
الربنامج, أو املعاجلة إن كانت هلا جاذبية, أو عدم الرغبة ىف ذلك إن مل تكن هلا هـذه 

 غـري امللتحقـني "وهذا أفضل بالطبع من اختيار املجموعـة الـضابطة مـن . اجلاذبية
 وهم أولئك الذين مل يـسع "حلضانة  غري امللتحقني بدور ا", أو "باملدارس اخلاصة 

وىف هذه احلالة قد تكون هناك اختالفات جوهرية بـني . آباؤهم إلحلاقهم بالربنامج
اآلباء ىف املجموعتني, وقد تكون ملتغـريات أخـر مثـل حجـم األرسة, والـدخل, 
واملستو التعليمى للوالدين أمهية أكرب من برنامج دار احلضانة, أو املدرسة اخلاصة 

وهكذا تظل نتائج شبه التجربة مفتوحـة .  إحداث الفروق بني جمموعتى األطفالىف
لتفسريات متعددة, وال تؤد إىل حتديد قو لعالقة السبب واألثر ـ كام هو احلال ـ 

  .ىف املنهج التجريبى الكامل
وبالرغم من أمهية اتباع املنهج شبه التجريبى, فإننا جيب أن نكون عىل وعى بـأن  
فعنـدما يفـرض عـىل .  وإجيابيات هذا املنهج يتم اكتساهبا عىل حساب الـضبطمزايا

 الباحث أن يأخذ ما يعطى له, فإن ما يعطى لـه قـد يتـضمن عـدة متغـريات حمـرية

Confounding ٢٤٧بركات حسن, مرجع سابق, (.عىل درجة كبرية من األمهيـة.( 
رق أخـر جلمـع واجلدول التاىل يوضح موضع البحوث شبه التجريبية بني طـ 

 :البيانات
 البيانات الوصفية البيانات التنبؤية البيانات التفسريية

 : البحث شبه التجريبى 
ال يكــون املتغــري املــستقل  •

ــشكل  ــة ب ــع للمعاجل خاض
 . مبارش

 : البحث التجريبى 
ًنظــرا إىل أن املتغــري املــستقل  •

 يتغــري واملتغــريات األخــر
مــضبوطة, فمــن املمكــن 

تتعلـق وضع عالقات سببية 
 . باملتغري التابع

 : البحث االرتباطى 
يتم القياس فيـه عـن طريـق  •

والــسببية . معامــل االرتبــاط
 . فيه أمر صعب

 : املالحظة الطبيعية 
جيب أن تكـون متوازيـة مـع  •

 . املنهج
 : دراسة احلالة 
ــل  • ــستخدم حتلي ــا ت ــادة م ع

 . احلالة
 : البحث املسحى 
قد يستخدم طريقة املالحظة  •

 . باملشاركة
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אאW 
الواقع أن البحوث والدراسات شبه التجريبيـة إذا تـم تـصميمها بـشكل دقيـق  

 فريـد أبـو زينـة "ويـشري كـل مـن . وبعناية, يمكن أن تقـود إىل معرفـة ذات قيمـة
  : إىل هذين النمطني" ٢٠٠٦; وحممد البطش, ٢٠٠٥وآخرين, 
  Time series design :تصميم السلسلة الزمنية: األول

يتميز هذا التصميم بوجود جمموعة جتريبيـة واحـدة يطبـق عليهـا اختبـار قـبىل  
, األمـر الـذ يـساعد )ثـالث مـرات عـىل األقـل( من املراتاًواختبار بعد عدد

  .الباحث عىل تقدير مد التغري الذ طرأ عىل املجموعة ىف مرات التطبيق
O4 O5 O6  ×  O1 O2 O3 

علمني بدراسة الختبار فعالية اسـرتاتيجية الـتعلم التعـاونى ىف قام أحد امل: مثال
رفع مستو التحصيل الدراسى للطلبة ىف مادة اللغـة العربيـة, وقـام بتنفيـذ أربعـة 
اختبارات أسبوعية, بواقع اختبار كل أسبوع; قبل أن يقـوم باسـتخدام اسـرتاتيجية 

 أربعة اختبارات بعدية الحقة التعلم التعاونى, وبعد تطبيق االسرتاتيجية قام بتطبيق
  .اًبمعدل اختبار واحد أسبوعي

ويالحظ ىف هذه النوعية من التطبيق أن العوامل املؤثرة ىف الصدق الداخىل هلذه  
الدراسة يتضمن الوقت الفاصل بـني القياسـات القبليـة والبعديـة, واالختبـارات 

  . القبلية واملعاجلة للتفاعل بني االختباراتًاملستخدمة; كام أن هناك احتامال
 تصميم املجموعة الضابطة غري املتكافئة: الثانى

 Non equivalent control-group design  
O × N  O 

O  N  O  

 ىف البحـوث اًيعترب هذا التصميم من أكثر التصميامت شبه التجريبيـة اسـتخدام 
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يـق اختبـار قـبىل ويتطلب تطب. والدراسات الرتبوية, والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
ًلكلتــا املجمــوعتني, إضــافة إىل اختبــار بعــد بعــد تقــديم املعاجلــة للمجموعــة 

 هلـذا التـصميم ـ ذات قيمـة اًوحتى تكون الدراسات ـ التى جتـر وفقـ. التجريبية
علمية, فإنه يتعني عىل الباحث أن يكون عىل وعى ببعض املشكالت اخلاصـة التـى 

وائى للمفحوصني ىف املجموعات, والعمـل عـىل حتدث كنتيجة لالختيار غري العش
  .إجياد احللول املناسبة للتغلب عليها

أراد باحث أن يـدرس أثـر اسـتخدام الطريقـة االسـتقرائية ىف التحـصيل : مثال
ولذلك اختار جممـوعتني . الدراسى لتالميذ الصف السابع األساسى ىف الرياضيات

 عىل أفراد كلتا املجموعتني, ثـم اً قبلياًمن تالميذ الصف السابع وطبق عليهم اختبار
استخدم الطريقة االستقرائية ىف تدريس الرياضيات إلحد املجمـوعتني, ىف حـني 

وبعد انتهاء فـرتة التجربـة, قـام . بقيت املجموعة الثانية تدرس بالطريقة االعتيادية
فـروق الباحث بتطبيق اختبار بعد عىل التالميذ ىف كلتا املجموعتني, واسـتخرج ال

ىف أداء التالميذ عىل االختبارين القبىل والبعد.  
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W 
ٍيعترب الوصف أول هدف من أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك اإلنـسانى ىف  

ولذلك تعترب البحوث الوصـفية أسـهل مـن . العلوم النفسية والرتبوية واالجتامعية
 عىل بعض املعلومـات عـن اخلطـوات ًحيث فهمها واستيعاهبا إذا حصل الفرد أوال
 جانب خمتلـف الوسـائل املـستخدمة ىف ٍاملختلفة املتضمنة ىف بحث من البحوث إىل

  .وما إىل ذلك. مجع البيانات والتعبري عنها
وعىل الرغم من أن هدف الوصف هو أبسط أهداف الدراسة العلميـة للـسلوك  

اإلنسانى; إال أنه أكثرها أمهيـة, فبدونـه ـ أ بـدون الوصـف ـ تعجـز الدراسـات 
  . التفسري والتحكمالعلمية عن التقدم إىل اهلدفني التاليني, أعنى

واهلدف الثانى من أهداف الدراسة العلمية للسلوك اإلنسانى ىف العلوم النفسية  
والرتبوية واالجتامعية, هو التعمق فيام وراء الظواهر التى تقبل املالحظة, والبحـث 

 للظـواهر ًعن أسباب حـدوثها, والتفـسري يـساعد الباحـث عـىل أن يـضع تعلـيال
ن خالل اإلجابة عن سؤال, ملاذا حتـدث الظـاهرة? بيـنام موضوع البحث, وذلك م

  .ماذا حيدث?, وكيف حيدث?: الوصف ـ كام سبقت اإلشارة ـ جييب عن السؤالني
واهلدف الثالث مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك اإلنـسانى ىف العلـوم  

النفسية والرتبوية واالجتامعية هو الـسعى نحـو الـتحكم فيـه حتـى يمكـن ضـبطه 
وال يمكن أن يصل العلم إىل حتقيق هذا اهلدف الثالث إال بعـد . وجيهه والتنبؤ بهوت

ٍوصف جيد لظواهره وتفسري دقيق صحيح هلا مـن خـالل حتديـد العوامـل املـؤثرة 
  .فيها

وحول أهداف العلم تدور صفحات هذا الفصل, فيبدأ املؤلف باملنهج الوصفى 
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التفسري الذ حيقق اهلدف الثانى للعلم الذ حيقق اهلدف األول للعلم, ثم املنهج 
  .ثم املنهج التحكمى الذ حيقق اهلدف الثالث للعلم

WאאDescriptive MethodW 
F١E:  

من الالزم أن تتوفر لد الباحثني أوصاف دقيقة للظاهرات التى يدرسوهنا قبل  
ذا; فإن التطـورات األوىل ىف البحـوث ول.  ىف حل املشكالتاً كبرياًأن حيرزوا تقدم

فلكى حتـل املـشكالت . الرتبوية, كام ىف سائر امليادين, قد حدثت ىف ميدان الوصف
التى تتعلق باألطفال, أو اإلدارة املدرسية, أو املنهج, أو تدريس الرياضيات; يوجـه 

مـاذا : الباحثون الذين يستخدمون منهج البحـث الوصـفى هـذه األسـئلة املبدئيـة
وجد? ما هـو الوضـع احلـاىل هلـذه الظـاهرات? ويعتـرب حتديـد طبيعـة الظـروف ي

واملامرسات, واالجتاهـات الـسائدة ـ أ البحـث عـن أوصـاف دقيقـة لألنـشطة, 
فهم يصورون الوضـع الـراهن, . واألشياء, والعمليات, واألشخاص ـ هو هدفهم

االجتاهات التـى وحيددون ىف بعض األحيان العالقات التى توجد بني الظاهرات أو 
ومن حني آلخـر, حيـاولون وضـع تنبـؤات عـن . يبدو أهنا ىف طريق النمو والتطور

 ).٣٣٥: ١٩٨٥فان دالني, (.األحداث املقبلة
وتذكر كتابات عديدة متخصصة ىف مناهج البحث الرتبو أن املنهج الوصـفى  

ة للواقـع من أكثر مناهج البحث ىف العلوم الرتبويـة والنفـسية واالجتامعيـة مالءمـ
وأنه اخلطوة األوىل نحو حتقيق الفهـم الـصحيح هلـذا . الرتبو, والواقع االجتامعى

الواقع; ذلك أن من خالل املنهج الوصفى نـتمكن مـن اإلحاطـة بكـل أبعـاد هـذا 
ًالواقع حمددة عىل خريطة تصف وتصور ـ بكل دقة ـ كافة ظـواهره وسـامته, وحـني 

 األساس املتني ألية حماولة تستهدف تطـوير, نصل إىل هذه اخلريطة نكون قد وضعنا
  .أو تغيري هذا الواقع من أجل حتقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة

كام يمكن القول أن أمهية البحث الوصفى ـ كام ير الكثري من املتخصـصني ىف  
جمال مناهج البحث ـ تكمن ىف أنه األسلوب الوحيـد املمكـن لدراسـة الكثـري مـن 
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فعىل سبيل املثال إذا أردنا أن ندرس مـشكالت تتعلـق . والنفسيةاملجاالت الرتبوية 
, فإننا لن نتمكن من إجـراء جتـارب ىف اً وانفعالياًبسلوك األطفال املضطربني سلوكي

هذا املوضوع, ومن هنا نجد أن املنهج الوصفى بخطواته التـى سـوف نـشري إليهـا 
ء عنهــا لدراســة هــذه بالتفــصيل, هــى الوســيلة املناســبة التــى ال يمكــن االســتغنا

ولذلك, فإن البحـث باسـتخدام املـنهج الوصـفى مـن أكثـر . السلوكيات وغريها
  . بني مجهور الباحثنياًأساليب البحث شيوع

ُأضف إىل ما سبق أن طبيعة البحوث الوصفية تعتـرب أسـهل مـن حيـث فهمهـا  
فـة  عـىل بعـض املعلومـات عـن اخلطـوات املختلًواستيعاهبا إذا حصل الفـرد أوال

ٍاملتضمنة ىف بحـث مـن البحـوث إىل جانـب خمتلـف الوسـائل املـستخدمة ىف مجـع 
  .البيانات والتعبري عنها, والفئات العامة التى قد تصنف حتتها الدراسات

  :تعريف منهج البحث الوصفى) ٢(
 استقـصاء "البحث الوصفى بأنـه ) ١٦٦: ٢٠٠٤(" حسن عبد العال "ِّيعرف  

واهر كام هى قائمة ىف احلارض, بقصد تشخيصها وكـشف ٍينصب عىل ظاهرة من الظ
 ويشري إىل أن . "جوانبها, وحتديد العالقات بني عنارصها وبينها وبني ظواهر أخر

 أحـد أشـكال التحليـل والتفـسري العلمـى املـنظم "األسلوب الوصفى ىف البحث 
مات  عن طريق مجع بيانات ومعلواًلوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة, وتصويرها كمي

 ." مقننة عن الظاهرة, أو املشكلة, وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة
  :أهـداف املنهج الوصفـى) ٣(
 إىل دراسـة الظـروف أو الظـواهر أو املواقـف أو اًهيدف البحث الوصفى أساس 

العالقات كام هى موجودة, واحلصول عىل وصـف دقيـق هلـا يـساعد عـىل تفـسري 
ومن ثم تتـضح أمهيـة . تضمنها أو اإلجابة عن األسئلة اخلاصة هبااملشكالت التى ت

البحوث الوصفية ىف دراسة الظواهر السلوكية املختلفة التى هيمنا ىف أحـوال كثـرية 
ُّالتعرف عليها كام هى موجودة واحلصول عىل البيانات اخلاصة هبا التى تساعد عـىل 

  .توضيحها ودراستها دراسة علمية دقيقة
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عني اإلشارة إىل أنه ال جيب أن نفهم من ذلك أن مهمة البحـث الوصـفى وهنا تت 
هى جمرد جتميع البيانات واملعلومات عـن الظـواهر أو املوضـوعات التـى يتعـرض 
لدراستها, وإنام مهمة البحث الوصفى متتد إىل ما هو أبعد من ذلـك, حيـث هيـدف 

  .إىل توضيح العالقات بني هذه الظواهر وحتليلها وتفسريها
 يسعى املنهج الوصفى ىف البحث إىل فهم احلارض من أجل توجيه املـستقبل; اًإذ 

حيث يوفر هذا املـنهج بيانـات وحقـائق واقعيـة, ويعتـرب ذلـك خطـوات متهيديـة 
ويمكـن إمجـال أهـداف مـنهج البحـث . لتحوالت تعترب رضورية نحـو األفـضل

  :الوصفى عىل النحو التاىل
 لـد جمتمـع ًة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعـالمجع بيانات حقيقية ومفصل) ١(
  .معني
  .حتديد املشكالت املوجودة وتوضيحها) ٢(
إجراء مقارنات لبعض الظواهر أو املشكالت وتقويمها, وإجيـاد العالقـات ) ٣(

  .بني تلك الظواهر أو املشكالت
ئهـم ٍحتديد ما يفعله األفراد ىف مشكلة ما أو ظاهرة مـا, واالسـتفادة مـن آرا) ٤(

وخرباهتم ىف وضع تصور وخطط مستقبلية واختاذ القرارات املناسبة ملواقف مشاهبة 
 .ًمستقبال

وىف مجلة واحدة يمكن تلخيص هدف املنهج الوصفى ىف أنه املنهج الـذ هيـتم  
  .بوصف الظاهرة دون التعرض لألسباب والنتائج التى ترتتب عليها

  :حوث والدراسات الوصفيةاعتبارات عامة يتعني مراعاهتا ىف الب) ٤(
 هناك عدة تساؤالت حتتاج إىل اإلجابة عنهـا عنـد اسـتخدام املـنهج الوصـفى, 

 : وتعد اإلجابات عن تلك التساؤالت بمثابة اعتبارات عامة ىف هذا الصدد
ٍهل تصميم البحث كاف ىف جمالـه, وعمقـه, ودقتـه, لكـى حيـصل عـىل : األول

صـدق الفـرض أو الفـروض, أو اإلجابـة عـن البيانات املعينـة الالزمـة الختبـار 
 التساؤل أو التساؤالت? أم أنه سيؤد إىل مجع إرجتاىل سطحى وغري مميز للبيانات? 
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هل أخذ الباحث اإلحتياطات الالزمة املمكنة, لتوفري رشوط املالحظـة, : الثانى
وصياغة الفروض أو األسئلة, وتـصميم بطاقـات املالحظـة, وتـسجيل البيانـات, 

 من ثبات األدلة, ومصادر املادة, حتى يتم جتنب مجـع البيانـات واملعلومـات وحتقق
التى تنتج عن األخطاء اإلدراكية, وعيـوب الـذاكرة, واخلـداع املقـصود, والتحيـز 

 ?الالشعور 
ًهل تم حتديد البنود املعينة التى يالحظها املالحظ حينام يصف رشطا, أو : الثالث

ًحا, هــل تــم اسـتخدام طريقــة موحــدة لتــسجيل ًحادثـة, أو عمليــة حتديــدا واضـ
 املعلومات الدقيقة? 

هل املعايري املستخدمة ىف تصنيف البيانات, ومقارنتها, والتعبـري الكمـى : الرابع
 عنها صحيحة? 

هل الفئات املستخدمة ىف تصنيف البيانات واضحة ومناسـبة, وكفيلـة : اخلامس
 عالقات? بكشف أوجه التشابه, أو أوجه االختالف, أو ال

ًهل تعكس الدراسـة الوصفية حتلـيال سـطحيا للحـاالت والظـروف : السادس ً
فـان دالـني, (الظاهرية? أم أهنا تتعمق ىف العالقات املتبادلة أو العالقـات الـسببية?

 ).٦٤٢ ـ ٦٤١ ك ١٩٨٥
  :خطوات املنهج الوصفى) ٥(
هج العلمـى,  مثل املنهج التجريبـى, خلطـوات املـناًخيضع املنهج الوصفى, متام 

بمعنى أنه يبدأ بمشكلة معينة يشعر هبا الباحـث وجيـد هلـا أمهيـة, ومـن ثـم حيـاول 
 من اًوهو ىف سبيل ذلك قد يفرتض عدد. البحث عن اإلجابة عنها أو إجياد تفسري هلا

 من التـساؤالت حـسب درجـة حتديـده للمـشكلة وحـسب اًالفروض أو يثري عدد
ول إثبات صحة هذه الفروض التـى افرتضـها أو البيانات التى مجعها حوهلا, ثم حيا

 ىف اًاإلجابة عن التساؤالت التى أثارها, وذلك بجمع البيانات اخلاصة هبا مستخدم
ذلك األدوات املناسبة والتى سيأتى احلديث عنها بشئ من التفـصيل بعـد االنتهـاء 

تمـع وتطبق هذه األدوات عىل عينة من األفراد متثـل املج. من عرض مناهج البحث

o b e i k a n d l . c o m



− ١٣٤−@ @
 

ثم خيضع الباحـث النتـائج التـى توصـل إليهـا . األصىل للظاهرة موضوع الدراسة
وكلام كانت النتائج رقميـة حمـددة, . للتحليل الذ يساعد عىل توضيحها وتفسريها

ساعد ذلك عىل حتليلها باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة, ساعد ذلـك عـىل 
وقـد اختلـف ).١٢٨: ١٩٨٠يـه, إبراهيم وج(استخالص التفسريات بصورة أدق

الباحثون ىف عدد خطوات البحث الوصفى فمـنهم مـن ذكـر أهنـا تـسع خطـوات 
  .ومنهم من ذكر أهنا عرش خطوات ومنهم من ذكر أهنا أربعة

ىف معـرض حديثـه عـن ) ٣٣٦: ١٩٨٥(" فـان دالـني "فعىل سبيل املثال يذكر  
لدراسات الوصفية ال يقدمون اخلطوات املتبعة ىف البحث الوصفى, أن الباحثني ىف ا

ولكن كام . جمرد بيانات واعتقادات خاصة تستند عىل مالحظات عرضية أو سطحية
  :ٍهو احلال ىف أ بحث من البحوث, يقومون بعناية

  بفحص املوقف املشكل;) ١(
  حتديد مشكلتهم وتقرير فروضهم;) ٢(
  .هم وإجراءاهتمتدوين االفرتاضات أو املسلامت التى تستند عليها فروض) ٣(
  .اختيار املفحوصني املناسبني ومصادر املواد) ٤(
  .اختيار أو إعداد الطرق الفنية جلمع البيانات) ٥(
إعداد فئات لتصنيف البيانـات غـري الغامـضة واملالئمـة هلـدف الدراسـة, ) ٦(

  .وقادرة عىل استخراج املشاهبات أو االختالفات, أو العالقات املهمة
  .التحقق من صدق أدوات مجع البيانات )٧(
  .القيام بمالحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة, ومميزة بشكل دقيق) ٨(
  .وصف نتائجهم, وحتليلها, وتفسريها ىف عبارات واضحة حمددة) ٩(
فهم ليسوا ـ أو ينبغى أال يكونـوا ـ : ويسعى الباحثون إىل أكثر من جمرد الوصف 

فالباحثون األكفاء جيمعـون األدلـة عـىل أسـاس فـروض . لنيجمرد مبوبني أو جمدو
معينة أو نظرية من النظريات, ويقومون بتبويـب البيانـات وتلخيـصها بعنايـة; ثـم 
  .حيللوهنا بعمق ىف حماولة الستخالص تعميامت ذات مغز تؤد إىل تقدم املعرفة
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 وهناك من الباحثني من يعـرض عـرش خطـوات يـسري فيهـا البحـث الوصـفى 
باعتباره أحد مناهج البحث العلمى, ويتبع خطوات الطريقـة العلميـة وذلـك عـىل 

  :النحو التاىل
  .الشعور بمشكلة البحث ومجع بيانات ومعلومات تساعد عىل حتديدها: األوىل
  .حتديد املشكلة التى يريد الباحث دراستها وصياغتها: الثانية
يتجـه بموجبهـا الباحـث وضع الفـروض كحلـول مبدئيـة للمـشكلة, : الثالثة

  .للوصول إىل البديل أو احلل املطلوب
التى ينطلق منها ) االفرتاضات واملسلامت(وضع الفرض أو الفروض أو: الرابعة

  .الباحث الستكامل إجراءات دراسته
اختيار العينة التى سيجر عليها دراسته, مع توضـيح حجـم العينـة, : اخلامسة

  .وأسلوب اختيارها
ختيار الباحث ألدوات دراسته التـى سيـستخدمها ىف احلـصول عـىل ا: السادسة

املعلومات; كاملالحظة, أو االستبيان, أو املقابلـة, أو تطبيـق اختبـارات ومقـاييس, 
وذلك ىف ضوء طبيعة مشكلة البحث, وفروضه, ثـم يقـوم بتقنـني هـذه األدوات, 

  .وحساب صدقها وثباهتا
  .لومات املطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمةالقيام بجمع البيانات واملع: السابعة
  .الوصول إىل النتائج وتنظيمها وتصنيفها: الثامنة
  .حتليل النتائج وتفسريها, واستخالص التعميامت واالستنتاجات منها: التاسعة
  .صياغة توصيات البحث, والبحوث املستقبلية املقرتحة: العارشة

 ).١٧٦ ـ ١٧٥: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (  
  : الفقرات التالية عرض خلطوات املنهج الوصفىوىف 

  :حتديد املشكلة: اخلطوة األوىل
إن الظواهر السلوكية التى يتعرض هلا البحث الوصفى بالدراسـة واالستقـصاء  
 ما تكون ظواهر متشابكة كثرية العوامل, أو ترجع إىل العديـد مـن األسـباب, اًغالب
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و حتديد هذه العوامل أو التعرف عىل هذه ويكون القصد من البحث فيام يتعلق هبا ه
األسباب ومن الصعب ىف أغلب األحوال أن حيرص الباحث مجيع العوامل أو حتديد 

ومن ثـم . كافة األسباب التى ترجع إليها الظاهرة السلوكية املعينة موضوع الدراسة
يصبح عىل الباحث أن يلتزم بأسلوب معني ىف العمل لكى حيـدد عـن طريقـه أكثـر 

 فيهـا وكلـام اً هبا, أو أكثر األسباب تأثرياًعوامل التى تتعلق بالظاهرة املعينة ارتباطال
واتضحت أمـام الباحـث أركاهنـا, كـان مـن ) ١(حتددت مشكلة من املجتمع األصل

السهل عليه حتديد العوامل أو األسباب التى ترتبط هبا, وحتـددت بالتـاىل أسـاليب 
  .العمل التى يقوم هبا ىف دراسته

وباإلضافة إىل كثرة العوامل واألسباب ىف الظواهر التى تتعـرض هلـا البحـوث  
الوصفية, فإن هذه الظواهر ترتبط عادة بمجتمعات كبرية العدد, ومـن ثـم يـصبح 
عىل الباحث أن خيتار عينة منها جير عليها أبحاثه أو جيمع عنها بياناتـه وأن يراعـى 

 يعرب عن كل اخلصائص التـى هيـدف اً كافيًمتثيل هذه العينة للمجتمع األصىل متثيال
 بمشكلة البحث, وهذه الناحية بدورها يتعـني اً وثيقاًإىل إبرازها والتى ترتبط ارتباط

 .أن تكون واضحة أمام الباحث وهو خيتار مشكلته وحيددها ىف البحوث الوصفية
  :صياغة الفروض: اخلطوة الثانية

فى بعـد حتديـد املـشكلة هـى صـياغة اخلطوة الثانية من خطوات املنهج الوصـ 
الفروض, ومن املعروف أن الفرض العلمى يقوم عىل أساس من املعلومات الكافية 

وموضـوعات الدراســة ىف . عـن املوضـوع الــذ يتعـرض لـه الباحــث بالدراسـة
ًالبحوث الوصفية عادة ما تكون جمهولة, ترمى الدراسـة إىل استكـشافها والتعـرف 

والعوامل التى تؤثر فيها, بمعنى أن هذه األبعاد وتلك العوامل عىل أبعادها املختلفة 
ال تكون حمددة منذ البداية, وال تكفى احلقـائق املعروفـة عنهـا مـن إقامـة فـروض 

 إىل التحديد الواضح للعوامـل ًبالنسبة هلا, عكس البحث التجريبى الذ يعمد أوال
تها, وعزل املتغـري التجريبـى أو املتغريات التى تؤثر ىف الظاهرة التى يتعرض لدراس

وحده, والعمل عىل تغيريه أو تعديله حسبام تقتىض أغـراض الدراسـة مـع مراعـاة 
تثبيت املتغريات أو العوامل األخر لتبقى بدون تغيري أثناء الدراسة, وهـذا معنـاه 
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أن هذه املتغريات أو العوامل جيب أن تكون معروفة وحمددة من األصـل ىف البحـث 
  .التجريبى

 من افرتاض الفروض, إىل إثارة ً ما نلجأ ىف البحوث الوصفية بدالاًولذلك كثري 
عدد من التساؤالت حول موضوع الدراسة, وتقوم هذه التـساؤالت عـىل أسـاس 
النواحى التى هتم الباحث أكثر من غريها, والتى تـرتبط أكثـر بموضـوع الدراسـة, 

ا املوضـوع والتعـرف عـىل والتى يؤد إبرازهـا والتعـرف عليهـا إىل وضـوح هـذ
خصائصه, ويصبح الغرض من البحث هو اإلجابة عـن هـذه التـساؤالت, ومجـع 
البيانات التى ترد عليها, ثم حتليل هذه البيانات وتفسريها لتعطى ىف النهايـة صـورة 

وهذا ال ينفى بطبيعة ).١٣٠: ١٩٨٠إبراهيم وجيه, (متكاملة عن موضوع الدراسة
وض ىف البحوث الوصفية إذا كانت هناك بيانات أو وقائع احلال إمكانية افرتاض فر

تكفى إلقامة هذه الفروض, أو إذا كانت هناك حاالت أو مواقف مـشاهبة وصـلت 
  .البحوث السابقة إىل نتائج حمددة بالنسبة هلا ويمكن أن تقام الفروض عىل أساسها

  :حتقيق الفروض أو الرد عىل التساؤالت: اخلطوة الثالثة
رتاض فروض البحث أو حتديد التساؤالت التى هيدف إىل اإلجابة عنهـا, بعد اف 

تأتى مرحلة القيام باإلجراءات اخلاصة هبا, وتتضمن هذه اإلجراءات حتديد حجـم 
العينة التى حياول البحث استقصاء معلوماته عنها أو احلصول عىل اإلجابـات منهـا 

دوات التى يستخدمها وتشمل كذلك األ. أو وصفها حسب طبيعة البحث وأهدافه
 املناهج اإلحصائية التـى اًالباحث للوصول إىل غايته, واخلطوات التى يتبعها, وأيض

  .يستخدمها لتحليل البيانات التى حيصل عليها حتى يتيرس له تفسريها
وفيام خيـتص بالعينـة سـبق أن أوضـحنا أن حتديـدها هـام للغايـة ىف البحـوث  

ًستطيع الباحث فيهـا عـادة أن يبحـث الظـاهرة ىف الوصفية, تلك البحوث التى ال ي
املجتمع األصىل كله ومن ثم يعتمد عىل عينة منه, ولـذلك يتعـني أن تتـوفر ىف هـذه 
العينة مجيع خصائص ومواصفات املجتمع األصىل حتى يمكن تعميم النتـائج بعـد 

مكن تعميم , كان من املً, وكانت العينة أكثر متثيالاًذلك, وكلام كان حجم العينة كبري
  .النتائج لالستفادة منها
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أما األدوات, فإن البحوث الوصفية تعتمد عىل كافة األدوات التى تساعد عـىل  
استقصاء الظواهر أو اإلملام باملوضوعات التى تتعرض لدراسـتها, وختتلـف أنـواع 
األدوات باختالف موضوع الدراسة, فإذا كانت الغاية هى دراسة عينة من األفـراد 

عرف عىل سامت شخصيتهم أو قدراهتم أو ميوهلم أو اجتاهاهتم فإن االختبارات والت
تكون هى الوسيلة املناسبة, وإذا كان الغرض هو معرفة آرائهم أو مجع بيانات مـنهم 

ويتحـدد . عن موضوع ما كان االستبيان أو املقابلة الشخصية هـى الوسـيلة لـذلك
وع دراسته, أو قد يعتمد الباحث عىل دور كل منهام حسبام يراه الباحث أنسب ملوض

ويسفر استخدام هذه األدوات عن نتائج حمـددة يـصنفها . وهكذا.. أكثر من وسيلة
الباحث ليحصل منها عىل إجابة عن تساؤالته أو حيقق عن طريقها الفـروض التـى 

  .صاغها
 مـا يعتمـد الباحـث ىف حتليلـه للنتـائج التـى يـصل إليهـا عـىل املنـاهج اًوغالب 
ًحصائية التى تعطى دليالاإل  عن توفر أو عدم توفر اخلاصية أو الـصفة املعينـة اً حمددُ

التى يبحث عنها, أو وجود فروق أو عدم وجود فروق بني خصائص العينات التـى 
أو غـري ذلـك مـن .. يتعرض هلا بالدراسة, أو داللة اإلجابات التى يتحصل عليهـا

  .النتائج التى حيصل عليها
  :تفسري النتائج: ةاخلطوة الرابع

بعد حتليل النتائج وحتديد درجة وجود الصفة أو داللة اإلجابة أو غري ذلك مـن  
النتائج التى يـصل إليهـا الباحـث يعمـد إىل تفـسريها وذلـك بـالرجوع إىل طبيعـة 

وكـل مـا .. الظاهرة التى يدرسها وعينة األفراد التى درس هذه الظاهرة من خالهلـا
  . الغرض األساسى من البحث الوصفىيساعد عىل وصفها, وهو

وعىل قدر نجاح الباحث ىف تفسري نتائجه عىل قدر ما تكون االستفادة مـن هـذه  
النتائج, وكلام سـاعدت هـذه التفـسريات عـىل اإلملـام بكافـة خـصائص الظـاهرة 

 للظاهرة التى ً متكامالاًوأبعادها والعوامل املؤثرة فيها تيرس للباحث أن يضع تفسري
 .ا, أو بمعنى آخر نظرية خاصة هبايدرسه
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  :األسس التى تقوم عليها البحوث الوصفية) ٦(
ىف ضوء ما عرضناه من خطوات للبحث الوصفى, يمكـن القـول أن البحـوث  

والدراسات التى تستخدم منهج البحث الوصفى ترتكـز عـىل سـتة أسـس تتـواتر 
  :اإلشارة إليها ىف كتب مناهج البحث عىل النحو التاىل

أنه يمكن االستعانة ىف البحوث الوصفية بمختلف األدوات املـستخدمة : ولاأل
للحصول عىل البيانات واملعلومـات بـشكل دقيـق وواضـح كإسـتخدام املالحظـة 
واملقابلة واالستبانات وحتليل الوثائق والسجالت, بل يمكن اجلمع بـني أكثـر مـن 

  .ًأداة واحدة مثل املقابلة واملالحظة مثال
.  ىف مستويات التعمق ىف البحوث والدراسات الوصفيةاًن هناك اختالفأ: الثانى

ذلك أن بعض الدراسات تكتفى بالوصـف الكمـى أو الوصـف الكيفـى جلوانـب 
الظاهرة موضع االهـتامم دون دراسـة األسـباب املؤديـة أو العوامـل الـسببية التـى 

وصفية أخر ىف حني قد هتتم دراسات . أفضت إىل حدوث الظاهرة عىل هذا النحو
بالتعرف عىل األسباب املؤدية إىل حدوث الظاهرة, ومـا يمكـن إجـراؤه أو تغيـريه 

  .بحيث يؤد إىل تعديل ىف الظاهرة التى خيضعها الباحث للدراسة
أنــه ىف ضــوء مــا ورد ىف األســاس الثــانى يمكــن القــول أن البحــوث : الثالــث

; وذلك عـىل متـصل والدراسات الوصفية سوف تتنوع من حيث مستويات تعمقها
يبدأ بمجرد مجع البيانـات واملعلومـات واإلحـصاء البـسيط, أو الوصـف البـسيط 
ًللظاهرة وإىل أن يصل إىل تنظيم العالقات بني هذه املعلومات, وانتهاء بدراسـة أثـر 

  .عامل معني عىل عامل آخر
ممثلة  ما تعتمد عىل اختيار عينات اًأن البحوث والدراسات الوصفية غالب: الرابع

  .للمجتمع األصل الذ تتصد لدراسة ظاهرة معينة فيه
أن البحوث والدراسات الوصفية البـد أن حتقـق مـستو معـني مـن : اخلامس
  .حتى يمكن متييز سامت الظاهرة موضع البحث وخصائصها Abstraction التجريد

. ٍومعــروف أن التجريــد مفهــوم يعنــى متييــز ســامت وخــصائص موقــف مــا   
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ر ىف املجاالت الرتبوية والنفسية واالجتامعية ـ بوجه عام ـ تتسم بالتـداخل والظواه
األمر الذ قد ال يتمكن معه الباحثون من مالحظة كافة هذه . وبالتعقيد الشديدين

الظواهر ىف خمتلف حاالهتا الطبيعية, وهلذا فلـيس هنـاك مـن مفـر مـن اللجـوء إىل 
 عيـانى كجـزء مـن عمليـة " كـل"مـن التجريد بمعنى عزل وانتقاء مظاهر معينـة 

  .تقويمه
أن التعميم مطلب رضور ىف البحوث والدراسات الوصـفية; ذلـك : السادس

أنه إذا أمكن تصنيف الوقائع واألشياء والكائنات عـىل أسـاس معيـار مميـز, أمكـن 
استخالص حكم أو أحكام تصدق عىل فئة معينة منها, واحلكم التعلق بفئـة يطلـق 

 " أو " مجيـع" أو " كل" فيبـدأ بكلمة ًيـم, وقد يكون احلكم شـامالعليه لفـظ تعم
  ."  معظم" أو " بعض " فيبـدأ بكلمة ا, وقد يكون احلكم جزئيـً"ال يوجد 

  :أنامط البحوث الوصفية) ٧(
ال يوجد اتفاق بني العلامء ىف منـاهج البحـث حـول كيفيـة تـصنيف البحـوث  

لتعرف عىل ثالثـة أنـامط شـائعة مـن البحـوث والدراسات الوصفية إال أنه يمكن ا
  :الوصفية, تتواتر اإلشارة إليها ىف الكتابات املتخصصة وذلك عىل النحو التاىل

  :البحوث والدراسات املسحية: النمط االول
 أفـراد مـن ميـادين كثـرية ـ مـن اًحينام تبذل حماوالت حلل املشكالت يقوم غالب 

ــسياسة, وا ــة, واإلعــالم, وال ــسحيةاحلكوم ــة ـ باالضــطالع بدراســات م . لرتبي
 مفصلة عن الظواهر املوجودة بقـصد اسـتخدام البيانـات لتأييـد اًفيجمعون أوصاف

ًالظروف أو املامرسات الراهنة, أو لعمل ختطيطات أكثر ذكاء بغية حتـسني الظـروف 
  .والعمليات االجتامعية, أو االقتصادية, أو الرتبوية

فراد جمرد كـشف الوضـع القـائم, ولكـن حتديـد وقد ال يكون هدف هؤالء األ 
 عن طريق مقارنته بمستويات; أو معايري أو حمكات, تـم اختيارهـا, أو اًكفاءته أيض
 كـام " بأفـضل األسـاليب ", قد تقارن إجراءات الفحص الـصحى ًفمثال. إعدادها

حتددها السلطات, وقد تقارن درجات األطفـال ىف القـراءة بمعـايري مـستمدة مـن 
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, بمسح عن الطريقة التى هبا حـل أنـاس اًعات معينة, وقد يقوم باحثون, أيضجممو
آخرون مشكالت مماثلة لكى حيصلوا عىل معلومات تساعدهم ىف حتسني أوضاعهم 

 أ معلومـات عـن اًوجيمع بعض الدارسني أنامط املعلومات الثالثـة مجيعـ. الراهنة
 ووسائل حتسني الوضع, إال الوضع الراهن, ومقارنة الوضع باملستويات, وأساليب

  .أن باحثني غريهم يقرصون دراساهتم عىل نمط أو اثنني من هذه األنامط الثالثة
وقد تكون الدراسات املسحية عىل نطاق ضيق, كام قد تكون عىل نطاق واسـع,  

ذلك أهنا قد تقترص عىل دولة واحدة, أو منطقة واحدة, أو حمافظة واحدة, أو النظام 
دينة من املدن, أو بعض الوحدات األخر, وقد متتد جغرافيا لتشمل املدرسى ىف م

وقد جتمع البيانات املسحية من كل عضو من أعضاء العينة; أو مـن عينـة . عدة بالد
وقد ختتص البيانات التى يتم مجعها بعدد هائل من العوامل املتعلقـة أو . منتقاة بدقة

د الدراسة وعمقها بشكل أساسى ـ ذات الصلة, أو ببنود قليلة منتقاة, ويتوقف م
  .عىل طبيعة املشكلة

بأنه حماولة منظمة للحصول عىل معلومات مـن مجهـور  Survey ويعرف املسح 
  .معني, أو عينة معينة, وذلك عن طريق استخدام استامرات البحث, أو املقابالت

أن املـسح كـام ) ٦٥: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمـال صـادق "ويذكر كل من  
 وهـو هبـذا " دراسة حلـارض الظـواهر العلميـة "تخدمانه له معنى حمدد ـ هو أنه يس

, باسـتخدام األدوات اًاملعنى; جييب عن أحـد أربعـة أسـئلة مهمـة, أو عنهـا مجيعـ
  :املناسبة جلمع البيانات

ما هى طبيعة الظاهرة موضع البحث? وهـذا الـسؤال ينتمـى إىل املـنهج : األول
  .الوصفى
التى تتألف منها بنية الظـاهرة ) املتغريات(ى العالقات بني املكوناتما ه: الثانى

 حسب مبدأ التالزم ىف االختالف? وهذا الـسؤال اًموضع البحث, والتى تقرتن مع
  .ينتمى إىل املنهج االرتباطى

التى تتـألف منهـا الظـاهرة, ) املتغريات(ما هى العالقات بني املكونات: الثالث
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 عنهــا, والتــى تقــرتن معهــا حــسب مبــدأ الــتالزم ىف ومتغــريات أخــر خارجيــة
  .احلدوث? وهذا السؤال ينتمى إىل املنهج شبه التجريبى

مـا هـى املتغـريات مـن خـارج الظـاهرة موضـع البحـث التـى تـرتبط : الرابع
  .باملتغريات داخلها بعالقة سببية? وهذا السؤال ينتمى إىل املنهج التجريبى

ة األساسـية للمـسح هـى تـوفري املعلومـات حـول  أن الوظيفـاًيمكن القول إذ 
موقف أو مجاعة; ذلك أنه حماولة جلمع بيانات من أعضاء املجتمع األصل, أو عينـة 
. منه; لكى نحدد احلالة الراهنة هلذا املجتمع, أو هلذه العينـة بالنـسبة ملتغـري أو أكثـر

تنبط الباحـث والنمط الشائع هو الدراسة املسحية بالعينـة; وىف هـذه الدراسـة يـس
معلومات عن املجتمع األصل كله, وذلك باالعتامد عـىل اسـتجابات أفـراد العينـة 

  .املأخوذة من ذلك املجتمع
אאאאW 

ويمكـن حتديـد هـذه األمهيـة ىف . ال شك ىف أن للدراسات املسحية أمهية كبرية 
  :النقاط األربع التالية

) عـىل املـستو النظـر(ث والدراسات املسحية فائدة نظريـةأن للبحو: األوىل
فالباحث الرتبو عىل سبيل املثال قد يلجأ إليها بعد أن تكون قـد أجريـت بحـوث 

عىل الظاهرة الرتبوية موضع االهتامم من جانبه; فيحـاول مجـع ) كشفية(استطالعية
وتتوقـف . هنااحلقائق عن الظاهرة وحتليلها وتفسريها للوصـول إىل تعمـيامت بـشأ

األمهية النظرية للدراسات املسحية عىل مقدار ما أسفرت عنه الدراسـات الـسابقة; 
  .وعىل مد معرفة الباحث بالظاهرة املدروسة

أنه يمكـن االسـتفادة مـن البحـوث والدراسـات املـسحية ىف عمليـات : الثانية
األهـداف  إىل أن التخطيط يتطلب التعرف عـىلاًونظر. التخطيط القومى والرتبو 

, وترتيبهـا حـسب أولوياهتـا, واستقـصاء اً وكيفـًاملختلفة للجامعات وقياسها; كـام
رغبات األفراد واجلامعات, والتعرف عىل ميوهلم, واجتاهاهتم, والكشف عن املوارد 
واإلمكانات, وتقديرها, فإنه يصبح مـن املحـتم القيـام بدراسـات مـسحية جلمـع 
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ًات جتمع عادة قبل البدء ىف الربامج املختلفـة, وجتمـع البيانات املطلوبة, وهذه البيان
  .أثناء, وبعد تنفيذ الربنامج

 ـ ىف دراسة اًأنه يمكن االستفادة من البحوث والدراسات املسحية ـ أيض: الثالثة
وحتديد ومعرفـة األفـراد, . املشكالت وحتديدها, وحتديد مد تأثريها عىل املجتمع

ملـشكالت, وتقـدير املـوارد واإلمكانـات املوجـودة, واجلامعات املهتمة بحل هذه ا
  .والتى يمكن استخدامها لعالج املشكالت, واقرتاح احللول هلا

أنه يمكن االستفادة مـن البحـوث والدراسـات املـسحية ـ كـذلك ـ ىف : الرابعة
وقد يتطلـب األمـر ـ ىف كثـري . قياس اجتاهات الرأ العام نحو خمتلف املوضوعات

قياس االجتاهات ىف مراحل خمتلفة لتقييم اجلهود املبذولة, أو للمقارنة من األحيان ـ 
  .بني طرق خمتلفة لتغيري االجتاهات

אאאאW 
توجد تصنيفات متعددة للبحوث والدراسات املسحية, وسوف ننـاقش مخـسة  

ل الوثائق, املسح املدرسى, وحتليل العمل, وحتلي: أنواع فرعية من هذه البحوث هى
  . مسح املجتمع املحىلاًالدراسات املسحية عن الرأ العام, وأخري

; ال يقبل اً هنائياًوجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين; أوهلام أن هذا التصنيف ليس تصنيف
  .التغيري والتعديل, وثانيهام أنه ال يوجد خط فاصل دقيق بني هذه األنواع

  :وفيام يىل عرض هلذه األنواع اخلمسة
 ):املسح املدرسى(الدراسات املسحية املدرسية) أ(
بدأ بعض العاملني ىف مهنة الرتبية والتعليم, مع بدايات القرن العرشين املاىض,  

ًوبناء عىل ما توصلوا إليه من نتائج أعدوا خططـ. ىف القيام بعمليات مسح مدرسى  اً
من جاء بعدهم بمواصلة وبتعاقب السنني, قام . لتحسني الكفاية والفاعلية الرتبوية

مجع احلقائق عن طريق املالحظـات, واالسـتخبارات, واملقـابالت, واالختبـارات 
املقننة, وبطاقات الدرجات, ومقاييس التقدير, وغري ذلك من طرق مجـع البيانـات 
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واملعلومات, وتقويمها; ونتيجة لتحليل تلك البيانـات, قـدموا توصـيات أحـدثت 
  .رسات اإلدارية, والتعليمية, واملالية, ومناهج التعليم ىف الكثري من املامًحتوال

كام يتعلق هذا النوع من البحـوث والدراسـات املـسحية بدراسـة املوضـوعات  
 بكافة أبعـاده; كاألهـداف الرتبويـة, وحمتـو واملشكالت املتعلقة بامليدان الرتبو

ريس, والتوجيه املنهج, وطرق وأساليب التدريس, والوسائل التعليمية, وهيئة التد
الفنى, واإلجراءات املالية واإلدارية, واخلدمات الطالبية, واملبانى املدرسية وغريها 

  .من مكونات النظام املدرسى والعوامل املؤثرة فيه
ويمكن أن يقوم هبذا املسح أعضاء من هيئة التـدريس واإلدارة, وقـد يقـوم بـه  

الدراسات املسحية املدرسية عامـة وجتر . فريق من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء
بغـرض التقـويم الــداخىل أو اخلـارجى, أو بغـرض التقــويم والتوصـل إىل حتديــد 
االحتياجات; وينتج عن هـذه الدراسـات ىف الغالـب جمموعـة مـن التوصـيات أو 
تقديرات لالحتامالت املستقبلية, وهى تقوم عىل مجع البيانات عن الوضـع الـراهن 

 املجتمع املحىل, وهيئة العاملني اإلدارية والفنية, واملجتمع خصائص: ملتغريات مثل
  .والتعليم

  :البيانات التى يبحث عنها ىف الدراسات املسحية املدرسية
ُتقع املعلومات التى يبحث عنها ىف معظم الدراسات املسحية ىف النواحى األربع  

) ٣(التـدريس, وخـصائص هيئــة ) ٢(الوضع الذ يتم فيه التعليم, و) ١(:التالية
  .العملية الرتبوية) ٤(طبيعة التالميذ, و

أما الوضع الذ يتم فيه التعليم; فإن بعض الدراسات املسحية ختتص بالوضـع 
ذلك أهنـا قـد تبحـث عـن . القانونى, أو اإلدار, أو االجتامعى, أو املاد للتعليم

لتـرشيعات, أو معلومات عن القـرارات املمكنـة, أو املراسـيم واالحتفـاالت, أو ا
قوانني املجالس املحلية, أو قواعد جمالس اآلباء, أو أية ترشيعات أخر تؤثر بشكل 

 ىف تشكيل جمـالس اًوقد تبحث الدراسات املسحية أيض. أو بآخر ىف العملية الرتبوية
إدارة املدارس, واهليئات, واللجان, واجلمعيات التى تتعلق باملـرشوعات الرتبويـة, 

  .سلطاهتا, وعالقاهتاومسؤولياهتا, و
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ومن الشائع أن تبحث الدراسات املسحية عن أوصاف ملختلف جوانـب املبنـى  
املدرسى, مثل املوقع, اإلضاءة, التهوية, مساحة األرض التى يـشغلها كـل تلميـذ, 

وىف بعض . والظروف الصحية, وظروف األمن, وأماكن اللعب, واملطعم, واملكتبة
هيزات, واإلمدادات, مثل عدد الكتـب التـى باملكتبـة, األحيان تثار أسئلة عن التج

وأنواعها, أو عدد املعامل, واألدوات الرياضية, أو األجهـزة الـسمعية والبـرصية, 
وختتص بعض الدراسات املـسحية بحجـم . وأنواعها, أو غري ذلك من التجهيزات

الفصول, وطوهلا, وعددها, ىف حني تبحث دراسـات أخـر ىف جوانـب الرتكيـب 
جتامعى ىف الفصل املدرسى أو املنزل, أو املجتمع املحىل الذ يمكـن أن يـؤثر ىف اال

  .عملية التعلم
ٍ من الدراسات املسحية جتمع معلومات اًوأما خصائص هيئة التدريس; فإن كثري 

عن املدرسني واملوجهني, واإلداريني الذين يكونون مـسؤولني بدرجـة كبـرية عـن 
ر بشأهنم أسئلة تتعلق بجنس املعلم, أو العمر, أو اجلنـسية, فقد تثا. العملية الرتبوية

أو التعليم, أو الدرجات, أو اخللفية االجتامعية ـ االقتصادية, أو عضوية اجلامعات, 
ُوقد تبذل بعض اجلهود ملعرفة األمـاكن التـى يعيـشون فيهـا, أو كفايـة . أو الدخل

  .عدمساكنهم, أو مؤهالهتم, وممتلكاهتم, أو أحوال التقا
كام تدرس العديد من الدراسات املسحية سلوك املعلمني ىف الفـصل املدرسـى,  

والقسم الذ يعملون فيه; واملجتمع الذ ينتمون إليه; هبدف قياس فاعلية عمليـة 
ويعتــرب مــن بعــض أهــداف الدراســات املــسحية حتديــد . التــدريس, أو حتــسينها

ايا خمتلفـة, وطبيعـة عالقـاهتم الصالحية اجلسمية للمربني, واجتاهاهتم حيـال قـض
بالزمالء, والطـالب, واملجتمـع, ومـد هـذه العالقـات, وتوقعـاهتم ألنفـسهم, 

وتبحـث دراسـات مـسحية أخـر عـن . وللطالب واملدرسـة, واملجتمـع املحـىل
وجتـر . الواجبات املختلفة التى يقوم هبا املربون وما يكرسونه من وقت لكل منها

وليات رجال اإلدارة, ورؤساء األقسام, واملدرسـني  دراسات أخر عن مسؤاًأيض
  .واملوظفني اآلخرين, وسلطاهتم وما بينهم من عالقات

وأما طبيعة التالميذ, فإن الكثـري مـن الدراسـات املـسحية هتـدف إىل اكتـساب  
معلومات عن األنامط السلوكية للتالميذ داخل الفـصل الدراسـى, ومـع مجاعـات 
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وقد تبحـث عـن أوصـاف بـشأن الوضـع .  املجتمع املحىلالرفاق, وىف املنزل, وىف
وقد يوجه الباحثون أسـئلة عـن احلالـة الـصحية . االجتامعى ـ االقتصاد لألرسة

للتالميذ, واجتاهاهتم, ومعلوماهتم, ومهاراهتم, وحتصيلهم األكاديمى, ومعـامالت 
مـا ال ذكائهم, واسـتعداداهتم, وعـاداهتم ىف العمـل أو الدراسـة, ومـا يفـضلونه و

أنـشطة (وهتتم بعض الدراسات املـسحية بمعاجلـة األنـشطة الـال صـفية. يفضلونه
أو خربات املعسكرات والرحالت, أو أنـشطة اللعـب, أو األنـشطة ) خارج املنهج

. وقد تثار أسئلة عن عـادات القـراءة, أو العـادات الـصحية, أو التغذيـة. الرتوحيية
, أو بعدد التالميذ, أو التالميـذ وختتص بعض البحوث بسجالت احلضور والغياب

املشكلني واملضطربني, وأنامطهم, أو بطبيعة حاالت النظـام أو الـسلوكيات الدالـة 
عىل اجلناح واالنحراف وتكرارها واستمراريتها وما إىل ذلـك مـن سـلوكيات غـري 

  .مرغوبة
ج وأما العملية الرتبوية, فقد تقوم الدراسات والبحوث املسحية بإخضاع الربام 

فقـد يبحـث هـؤالء . والعمليات والعائدات الرتبوية لفحص الباحثني ودراسـتهم
وقـد يدرسـون الوقـت املخـصص . الباحثون فيام يتضمنه املـنهج ومـا ال يتـضمنه

لألنشطة واجلوانب املختلفة لكل نشاط; مثل مقدار الوقت الذ خيصص لـألدب, 
م الباحثون بتقـويم حمتويـات وقد يقو. والنحو, والتعبري ىف فصول اللغة اإلنجليزية

وقـد تـصف بعـض . الكتب املدرسية واملواد التعليمية من حيث طبيعتهـا وقـدرها
البحــوث املــسحية طبيعــة اخلــدمات املدرســية وعــددها, مثــل اخلــدمات املتعلقــة 
بالصحة, واملكتبة, والتوجيه, والبحث, وتعليم الكبار, ويسعى بعض البـاحثني إىل 

 أنواع ودرجات التقـدم, أو التخلـف بـني الطـالب ىف احلصول عىل معلومات عن
  .املواد الدراسية املختلفة, وعىل مستويات أكاديمية متباينة

  :الدراسات املسحية عن حتليل العمل) ب(
ويـستخدم حتليـل العمـل ـ وهـى طريقـة مـستعارة مـن ميـدان إدارة األعـامل  

اإلدارية, والتعليمية, وغري واألعامل احلكومية ـ ىف بعض األحيان لدراسة األوضاع 
ــة ففــى هــذه البحــوث قــد جتمــع املعلومــات عــن واجبــات العــاملني . التعليمي
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ٍومــسؤولياهتم العامــة, واألنــشطة املعينــة التــى يزاولوهنــا ىف عمــل مــن األعــامل, 
وأوضاعهم, وعالقاهتم ىف داخل التنظيم اإلدار, وظروف أعامهلم, وطبيعـة نـوع 

 أوصاف التعلـيم, والتـدريب املتخـصص اًوقد تبحث أيض. التسهيالت املتاحة هلم
للعاملني وخرباهتم, ومرتبـاهتم, ومـا لـدهيم مـن معـارف, ومهـارات, وعـادات, 

وتـساعد البيانـات املتجمعـة البـاحثني عـىل . ومستويات صحية, وسامت سـلوكية
وصف ممارسات وظروف العمل اجلاريـة, والكفـاءات والـسامت الـسلوكية التـى 

  .ألفراد, أو ينبغى أن يتصفوا هبا لكى يقوموا بعملهم بفاعلية وكفايةيتصف هبا ا
وينبغى عىل الباحثني الـذين يـضطلعون بدراسـات حتليـل العمـل; أن يكونـوا  

 إذا جـزأت ًفمـثال. واعني بالصعوبات املتضمنة ىف احلـصول عـىل أوصـاف دقيقـة
ملعينـة مـن األنـشطة;  من األعامل إىل عديد من األنواع اًدراسة من الدراسات عمال

ُفإن مجاع هذه األشياء الكمية أو اآللية تعطى صورة جزئية عن العمـل فقـط; ذلـك 
ألن هذا التحليل يغفل اخلصائص الكيفيـة أو االبتكاريـة الالزمـة لـألداء النـاجح 

 للخصائص الشخصية الالزمة للعامل; مثل اًفالدراسة التى ال تعطى اهتامم. للعمل
جتاهات, والثراء الفكـر, واألصـالة والتعـاون, ومـد إمكانيـة املثل العليا, واال

.  للعملً كامالاًاالعتامد عىل الشخص وما يتمتع به من فطنة وكياسة ـ ال تقدم وصف
إال أنه من العسري احلصول عـىل بيانـات موضـوعية ثابتـة تتعلـق هبـذه اخلـصائص 

كـذلك . ؤد هبـا العمـل ىف حتديد الطريقة التـى يـً مهاماًالشخصية التى تلعب دور
 متــساوية لكــل األنــشطة, والوظــائف اًيقــوم حتليــل العمــل الــذ يعطــى أوزانــ

; ألن كـل اًواخلصائص الشخصية التى ترتبط بوظيفة معينة ـ صورة ممـسوخة أيـض
ٍومن ثم ينبغى تدبري طريقة ما لتقدير . عامل ال يسهم ىف أداء العمل بدرجة متساوية

العمــل املختلفــة, ومــن العــسري احلــصول عــىل طريقــة األمهيــة النــسبية ملكونــات 
 .موضوعية لعمل ذلك

  :الدراسات املسحية عن حتليل الوثائق) جـ(
قد تكون قـراءة الوثـائق والـسجالت ثقيلـة بالنـسبة لغـري املتخـصص; إال أن  

ويـرتبط .  ما يستكشفون بيانات ممتعة وهلا داللتها مـن هـذه املـصادراًالباحثني غالب
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, أو النـشاط, أو املعلومـات )١( بتحليل املحتـواًثائق ـ الذ يسمى أحيانحتليل الو
فكل من هذين املنهجني من منـاهج البحـث ـ أ .  بالبحوث التارخييةاً وثيقاًارتباط

منهج البحث الوصفى ومنهج البحث التارخيى ـ يفحص السجالت املوجـودة, إال 
يـد; بيـنام تتعلـق البحـوث الوصـفية  باملـاىض البعاًأن البحوث التارخيية هتتم أساس

  .بالوضع الراهن
  :الدراسات املسحية عن الرأ العام) د(
ويستخدم القائمون بالدراسات املسحية عن الرأ العام عادة االسـتفتاءات أو  

) مفحوصيهم(املقابالت الشخصية جلمع بياناهتم, وخيتار القادرون منهم مبحوثيهم
 لكـى يتنبـأ ًفمـثال.  نظر كل قطاع من املجتمع كلـهبعناية بحيث متثل بدقة وجهات

 إىل حتديد املتغريات التـى ًهؤالء القائمون بنتيجة انتخاب قومى, فإهنم يسعون أوال
سوف تؤثر ىف اقرتاع األفراد; مثل الوضع االقتصاد, أو الدين, أو االنتامء حلـزب 

. أو التعلـيم, أو اجلـنسمن األحزاب, أو السن, أو اإلقامـة ىف القريـة ـ أو املدينـة, 
وبعد وضع هذه املحددات, فإهنم يقومون مقدار الوزن الذ يعطونـه لكـل متغـري 

  .من هذه املتغريات عند اختيار العينة
אאאאאW 

للدراسات املسحية عن الرأ العـام حـدود; فتلـك الدراسـات التـى ال تبنـى  
ٍ للرتبيـة ىف منطقـة مـا اًفلو فرضنا أن مـدير. ات ال يوثق هبابعناية, تؤد إىل معلوم

أرسل استفتاءات تتعلق بقضايا التعيينات املالية للمدارس لكل االجتامعـات التـى 
تعقدها جمالس اآلباء واملدرسني باملدارس العامة; فمن املحتمل أال تتفق نتائجه مـع 

الس اآلبـاء واملدرسـني التصويت الذ سوف يعطى يوم االنتخاب; ألن أعضاء جم
ًعادة ما يكونون أكثر رغبة ىف احلصول عىل مدارس جديـدة مـن أولئـك املـواطنني 

, وأولئك الـذين أرسـلوا أطفـاهلم إىل ًاملتقاعدين, واألزواج الذين مل يرزقوا أطفاال
 ىف مـد الثقـة اًاملدارس اخلاصة, كام أن البيئة التى جير فيها االقرتاع قد تؤثر أيض

                                                           
ٍسوف تتم اإلشارة إىل كل من حتليل الوثائق وحتليل املحتو بشئ من التفصيل ىف الفصل الـسادس ) ١(

 . اخلاص بأدوات مجع البيانات ىف جمال البحوث الرتبوية والنفسية واالجتامعية
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 ـ أن يعربوا عن اجتاهاهتم نحو ًفلو طلبنا من جمموعة من الطالب ـ مثال. لبياناتىف ا
الرياضيات, وكانوا حيبون مدرسهم احلاىل, أو كان لدهيم امتحان صعب منـذ فـرتة 

 مـن أن يـسجلوا اجتاهـاهتم ًبسيطة; فإهنم قد يسجلون استجاباهتم هلذه األمور بدال
  . نحو الرياضياتاًاألكثر استمرار

 مـشكالت أخـر تتعلـق بـصحة اإلجابـات التـى جتمعـت ىف اًوقد تثار أيـض 
 من اً كبرياًفعندما يعطى الناس, قضية من القضايا ـ قدر. الدراسات املسحية وثباهتا

 ًالتفكري, فإهنم يكونون قادرين عىل إعطاء رأ حمـدد فيهـا, أمـا إذا مل حيـاطوا علـام
كـام .  قرارات مضطربة, أو أحكام مترسعةباملوضوع; فإهنم ال يستطيعون إال إعطاء

; فإذا أجابت إمرأتـان عـىل اسـتفتاء اًأن قياس شدة الرأ, أو عمقه أمر صعب أيض
من االستفتاءات, فقد توضح كل منهام أهنـا تعـارض إدخـال هيئـة األمـم املتحـدة 
كموضوع للدراسة ىف املدارس; ولكن إحدامها قد تقتنع بتغيري رأهيا بـسهولة; بيـنام 

  .ٍقد تعارض األخر وتتمسك بام تعتقد بقوة وصالبة
  :الدراسات املسحية للمجتمعات املحلية) هـ(
 ما جيد الباحثون الرتبويون أنه من الـرضور دراسـة الوضـع ىف املجتمـع اًغالب 

املحىل, واجلوانب املميزة للحياة فيه نتيجة ملـا بـني املـدارس واملجتمـع املحـىل مـن 
بعض األحيان, ينضم الباحثون الرتبويون إىل بـاحثني اجتامعيـني وىف . عالقة وثيقة

آخرين ىف مرشوعات البحث عن احلقائق, أو ما تعـرف بالدراسـات املـسحية عـن 
وهـذه . املجتمع املحىل; أو الدراسات املسحية االجتامعيـة, أو الدراسـات امليدانيـة

راسـات املـسحية  مـن الداًالدراسات املسحية للمجتمـع املحـىل قريبـة الـشبه جـد
املدرسية; ذلك أهنـا قـد تتـضمن بيانـات تتعلـق باملـدارس, وبـالعكس قـد حتلـل 

  .الدراسات املسحية املدرسية جوانب كثرية من املجتمع املحىل
 فـان "وحول جمال الدراسات املسحية عن املجتمع املحىل ومد عمقها, يذكر  

 بدرجـة كبـرية حـول أن بعض الدراسـات املحليـة ترتكـز) ٣٥٦: ١٩٨٥("دالني 
ُموضوعات معينـة مثـل اخلـدمات الـصحية, أو العمـل, أو جنـاح األحـداث, أو 
اإلسكان, وتقدم دراسات مسحية أخر بيانات تتعلق بقطاع معـني مـن قطاعـات 

مثل الشباب الذين هياجرون إىل البالد األوروبية وإىل الواليـات املتحـدة (.املجتمع
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جرون بأساليب وطرق غري مرشوعة, وكـذلك بطرق مرشوعة, والشباب الذين هيا
ومن ناحية أخر; فإن هناك دراسات مسحية شاملة ).املقيمني ىف املناطق العشوائية

 اً ـ وزنـاًتغطى الكثري من جوانـب احليـاة ىف املجتمـع املحـىل, وقـد تعطـى ـ تقريبـ
قـدار وتعترب طبيعة املشكلة التى يتصد هلا الباحـث, وم. ٍ لكل جانب منهااًمتساوي

الوقت, واملال, والقيادة الرشـيدة املتيـرسة, واسـتعداد اهليئـات للتعـاون ىف مـسح 
  .املجتمع املحىل; عوامل هلا دورها ىف حتديد جمال الدراسة وعمقها

ويقوم الباحثون الذين يـضطلعون بدراسـات مـسحية شـاملة عـن جمتمعـاهتم  
يد طبيعة احلياة ىف املجتمع املحلية بجمع معلومات تتعلق بعوامل كثرية تسهم ىف حتد

 :ولكى يقوموا بذلك, يوجهـون أسئلة مثل األسئلة التالية تدور حول. املحىل
  :تاريخ املجتمع املحىل) ١(
ما هى احلقائق املتوفرة فيام يتعلـق بأصـل املجتمـع املحـىل وبنمـوه وتطـوره ىف  

سـساته ومناشـطه مراحله املبكرة وسكانه األوائل; وقادته الـرواد وتـأثرياهتم, ومؤ
االقتصادية األوىل? وما هى التطورات التى حدثت منـذ ذلـك الوقـت? ومـا هـى 

  .العوامل التى أدت إىل حدوث هذه التغريات?
  :احلكومة والقانون) ٢(
ما هو األساس القانونى أو التنظيمى لكيان املجتمـع املحـىل وإدارتـه القائمـة?  

 املتعلقة هبذا املجتمع املحىل, والتـرشيعات كيف حتدد القوانني واللوائح والتنظيامت
احلقوق والواجبات? وعالقـات اهليئـات املختلفـة واملـوظفني? ومـا هـى : املحلية

التنظيامت السياسية التى توجد? ما هى الطرق التى تستخدم ىف مجع الرضائب? وما 
ا هى القوانني التى حتكم حق زيادة الرضائب? ما هى طبيعة اخلـدمات التـى تقـدمه

  .اهليئات احلكومية, ونوعها, ومداها?
  :الظروف اجلغرافية واالقتصادية) ٣(
كيف تؤثر جغرافية املنطقة ىف النقل, واملواصالت, واألعامل, واملهن, والصحة,  

وقيمة األرض, والرتويح, وتوزيع السكان, والتاريخ االجتامعى? ما هـى املناشـط 
? أ النـاس, أو اجلامعـات, أو التنظـيامت االجتامعية التى توجد ىف املجتمع املحىل
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العمل أو الزراعة? ما هو تأثريهـا ىف املجتمـع : متثل اهتاممات اجلامعات املختلفة ىف
  املحىل? ما هى األحوال االقتصادية للناس?

  :اخلصائص الثقافية) ٤(
 عن املجتمعات املحليـة األخـر? مـا هـى اًهل املجتمع املحىل منعزل اجتامعي 
ب هذا االنعزال وآثاره? هل هناك مظاهر للجهود التعاونية ومتاسك اجلامعـة? أسبا

هل هناك مظاهر لإلنشقاقات والرصاعات الطائفية, أو الطبقية, أو الدينية? ما هـى 
املــستويات األخالقيــة العامــة للمجتمــع املحــىل? مــا هــى املناشــط, واخلــدمات, 

دة, واملكتبات واملتاحف, واحلدائق? والتسهيالت الثقافية التى توجد مثل دور العبا
ما هى اهليئات والتنظيامت, واملرشوعات اخلاصة التى توفر هذه اخلدمات, وما هى 
عالقتها ببعضها? مـا هـى املناشـط أو الظـروف املـضادة للمجتمـع; مثـل منـاطق 
 حـد, وكيـف تثـر ٍاآلفات, واجلريمـة, واجلنـاح; ومـن املـسؤول عنهـا? إىل أ ُ

  يئات والظـروف املختلفة; حياة املجتمع املحىل, أو تعرضه للخطر?اجلامعات, واهل
  :السـكان) ٥(
السن, واجلنس, واللون, والتعليم, واحلرف, : ما هو تكوين السكان? من حيث 

واللغة القومية, ونـوع وموقـع املـساكن? كيـف يتحـرك الـسكان? مـا هـو حجـم 
 تكـشفه معـدالت املواليـد, السكان? هل هو يتزايد أم يتناقص? وملاذا? مـا الـذ

  .والوفيات, واملرض عن السكان?
 اًومنذ البداية استخدام القائمون بالدراسات املسحية للمجتمعات املحلية طرقـ 

وأســاليب للبحــث مــن ميــادين خمتلفــة, واعتمــدوا عــىل مــصادر متعــددة كثــرية 
ظـة للمعلومات, فقـد اسـتخدموا االسـتفتاءات, واملقـابالت الشخـصية, واملالح

املبارشة, واألساليب اإلحصائية, والدراسـات اإليكولوجيـة وغريهـا مـن الطـرق 
جلمع البيانات من اهليئات الرسمية العامة, واهليئـات االجتامعيـة, ورجـال الـدين, 

وقد يرس هلم هذا املدخل املتعدد املنـاهج . واألطفال, واملدرسني, والوثائق املختلفة
ددة, ومتداخلة الستنباط معلومات تتعلق بطبيعة  متعاًىف البحث أن يستخدموا طرق

  .العمليات االجتامعية املختلفة ودورها
 :والشكل التاىل يلخص أنواع البحوث املسحية من حيث أهدافها وأنواعها
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W 
ِّىف ضوء ما ذكرناه عن البحوث والدراسات املسحية يمكن أن نلخص اجلوانـب  ُ

 :طوط العامة هلا عىل النحو التاىلاألساسية, واخل
أنه عن طريق البحوث والدراسات املسحية, يقوم الباحث بجمع بيانات : األول

ومعلومات تفصيلية عن مؤسسات أو وحدات إدارية, أو اجتامعية, أو تعليميـة, أو 
 .ثقافية, أو منطقة جغرافية

ألنـشطة, وبعـض أنه نمط من البحوث يسعى للقيام بدراسة الظواهر وا: الثانى
 .الصفات املوجةدة فيهان والتى حتقق هدف البحث

أن أهــم أهــداف البحــوث والدراســات املــسحية ترتكــز ىف جــانبني : الثالــث
: أو. إمـا تربيـر األوضـاع, واألنـشطة املوجـودة يف جمتمـع املـسح: أساسيني, مهـا

الوصـول إىل خطــط أفـضل بغــرض حتـسني األداء واألوضــاع ىف املجتمـع املعنــى 
 .املسحب

يتم حتقيق أهداف البحوث والدراسات املسحية ىف ضوء مقاييس وأسس : الرابع
ًحمددة تم إعدادها مسبقا; ومقارنتها بالواقع احلاىل كـأن يكـون ذلـك مـا حـدده ... ُ

املتخصصون والكتاب ىف هذا املجال, أو ما هو موجوده ىف مؤسسات, أو وحـدات 
 .ضوع املطلوب دراستهمتطورة, ومتقدمة ىف هذا املجال أو املو

أن البحوث والدراسات املسحية تكون لألنشطة, والظـواهر اجلاريـة, : اخلامس
 .واحلالية ىف املقام األول

أن حجم الدراسة املسحية يتحدد بحجم املـشكلة وعمقهـا, فتـدرس : السادس
كافة املؤسسات والواحدات, أو يتم اختيار نامذج منها ممثلة للمجتمع األصل, وقـد 

 دراسته, إذا كـان ع البيانات واملعلومات من كل فرد من افراد املجتمع املطلوبجتم
ًحجم املجتمع حمدودا أو حمددا وقابال للدراسة, وقد جتمع البيانات واملعلومات من  ً ً

 .ًنامذج وعينات حيددها الباحث مسبقا
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أن البحــوث والدراســات املــسحية أثبتــت فاعليتهــا يف املوضــوعات : الــسابع
 .امعية, واالقتصادية, والثقافية, والسياسية املعارصةاالجت

وسائل مجع املعلومات ىف البحوث والدراسات املسحية هـي االسـتبيان : الثامن
يف املقام األول, أو املقابلة, أو كليهام, وقد حيتاج الباحث إىل الرجوع إىل السجالت, 

 .ووثائق املؤسسات, أو الوحدات املطلوب دراستها
ن البحوث والدراسات املسحية هي أحد أنامط البحـوث والدراسـات أ: التاسع
 .الوصفية
َّأن هناك عددا من املجاالت يرج: العارش ُ  فيها استخدام البحوث والدراسات حً

 :الوصفية, منها عىل سبيل املثال
 .أ ـ البحوث والدراسات ىف جمال التعليم

 .ت ـ البحوث والدراسات املسحية ىف املجال االجتامعى
 .جـ ـ البحوث والدراسات املسحية ىف جمال الرأ العام

 .د ـ البحوث والدراسات املسحية ىف املجاالت االقتصادية
 .ىف جمال الثقافةهـ ـ البحوث والدراسات املسحية 

أن البحوث والدراسات املسحية يمكن االسـتعانة هبـا ىف دراسـة : عرشاحلادي 
دراسـة العالقـة بـني : طة املختلفـة, مثـلالعالقات السببية بـني الظـواهر, واألنـش

 اإلفراط ىف التدخني واإلصابة بمـرض الـرسطان, ودراسـة العالقـة بـني املـستو
 .وما إىل ذلك من عالقات سببية... الثقاىف واستخدام املكتبات العامة

  :بحوث ودراسات العالقات املتبادلة: النمط الثانى
 البحـث الوصـفى ال يقنعـون هناك بعض الباحثني الـذين يـستخدمون مـنهج 

بمجرد احلصول عىل أوصاف دقيقة للظـاهرات الـسطحية, فهـم ال جيمعـون فقـط 
 إىل تعقب العالقات بـني احلقـائق اًمعلومات عن الوضع القائم, ولكن يسعون أيض

  .ُالتى حصلوا عليها بغية أن يتوصلوا إىل استبصار أعمق بالظاهرات
 :ة العالقات املتبادلةوالشكل التاىل يشري إىل بحوث دراس
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وحتت عنوان بحوث ودراسات العالقات املتبادلـة يمكـن عـرض ثالثـة أنـامط 
املقارنة, ) السببية(ِّفرعية من هذه الدراسات, وهى دراسة احلالة, والدراسات العلية

  . الدراسات االرتباطيةاًوأخري
 ) (*Case study دراسة احلالة):١(النمط الفرعى رقم

 من البحث املتعمق عن العوامل املعقـدة التـى اًمتثل دراسة احلالة نوع: متهيد) أ(
 كـان أو أرسة, أو مجاعـة, أو مؤسـسة اًتسهم ىف فردية وحدة اجتامعية مـا ـ شخـص

ُفمن خالل اسـتخدام عـدد مـن أدوات البحـث, جتمـع . اً حملياًاجتامعية, أو جمتمع
.  واخلربات املاضية, والعالقـات مـع البيئـةبيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة,

وبعد النظر ىف العوامل والقو التـى حتـدد سـلوكها بعمـق, وحتليـل نتـائج تلـك 
العوامل وعالقاهتا; يستطيع الباحث ان ينشئ صورة شـاملة متكاملـة للوحـدة كـام 

  .تعمل ىف املجتمع
  :طبيعة دراسات احلالة) ب(
خصائيون النفسيون عادة شخصية الفـرد يدرس األخصائيون االجتامعيون واأل 

ويقتـرص . بقصد تشخيص حالة معينة, وتقـديم توصـيات بـاإلجراءات العالجيـة
ومن ناحية أخر, فإن الباحثني أكثـر . اهتاممهم بالفرد من حيث انه شخصية فريدة

فهم جيمعون بيانات عن األفـراد املختـارين .  إىل أن هيتموا باألفراد كأنامط ممثلةًميال
فـان دالـني, ( عن اجلامعـة التـى يمثلوهنـاًبعناية بقصد التوصل إىل فهم أكثر اكتامال

٣٥٩: ١٩٩٢.( 
 إىل األعامق, إال أهنا قد تفحـص دائـرة احليـاة ًوإذا كانت دراسة احلالة تنفذ دائام 

  .الكلية لوحدة اجتامعية, أو قد تركز االنتباه واالهتامم عىل جانب معني منها
بدراسة عالقات األطفال مع أقـراهنم, أو عالقـات املدرسـني فقد يتحدد بحث 

                                                           
ن أدوات مجـع املعلومـات ىف  يعود املؤلف إىل عرض دراسة احلالة بمزيد مـن التفـصيل ـ كـأداة مـ (*)

 . الفصل السادس من هذا الكتاب 
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ومن ناحية أخر; إذا أراد باحث أن يؤكد العوامل التـى أسـهمت ىف . مع مديرهم
سوء التوافق االجتامعى لد األطفال اجلانحني, أو تلك العوامل التى أسـهمت ىف 

 يتعلق بكـل جانـب  ما يتم البحث بعمق فياماًنجاح املدرسني ىف أداء مهامهم, فغالب
مــن جوانــب حيــاهتم الكليــة ـ طفــولتهم, األرسة, املدرســة, العمــل, اخلــربات 

  . من سامهتم السلوكيةاًاالجتامعية, وكثري
ويصاغ حتليل احلالة ىف إطار اجتامعى دقيـق, وحتـدد طبيعـة احلالـة ابعـاد هـذا  

الشباب إىل أن ; لكى نكتشف أ الظروف أو العوامل أو القو تقود ًفمثال. اإلطار
يرتكبوا جرائم; فإن الباحث ينبغى أن يذهب إىل ما هو أبعد من األحداث نفـسها ـ 

وأمـا بعـض . من حيـث الوقـت, واملكـان, والطبيعـة, والـسبب املبـارش لألفعـال
دراسات احلالة التى تقترص عىل جزء منعزل من حياة األفراد, فإن مـن املحتمـل أن 

 ذات معنى; ذلك أهنا ال تأتى بالبيانات الالزمـة تكون هذه الدراسة مصطنعة, وغري
  .األساسية) األثر(للنفاذ إىل عالقات السبب ـ النتيجة

  :مصادر بيانات دراسة احلالة) جـ(
تأتى بيانات دراسة احلالة من مصادر عديدة, فقد حيصل الباحـث عـىل بيانـات  

خلربات املاضية شخصية من املفحوصني أنفسهم عن طريق سؤاهلم بأن يسرتجعوا ا
وقـد . املتعددة, وأن يعربوا عن أمانيهم الراهنة, وذلك ىف مقابالت أو اسـتخبارات

تؤد الوثائق الشخـصية ـ مثـل املـذكرات اليوميـة واخلطابـات واالختبـارات, أو 
سـوف (.املقاييس اجلسمية, أو الـسيكولوجية أو االجتامعيـة, إىل معلومـات قيمـة

 مـن الوالـدين, اًوقد تأتى البيانات أيـض). السادسنناقش هذه األدوات ىف الفصل
واإلخــوة, واألخــوات, واألصــدقاء, واملعــارف, وخمتلــف ســجالت املحــاكم, 
  .واحلكومة, واملدارس واملستشفيات, واألعامل, واهليئات االجتامعية, ودور العبادة

  :أوجه الشبه بني دراسة احلالة والدراسة املسحية) د(
 من مجع البيانـات التـى تتعلـق ًالدراسة املسحية, إال أنه بدالتشبه دراسة احلالة  

بعوامل قليلة من عدد كبري من الوحدات االجتامعية, فإهنا تقوم بدراسـة مـستوعبة 
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بل وأكثر من ذلك; فإن دراسة احلالة تكـون أكثـر . لعدد حمدود من احلاالت املمثلة
خالل الوصف, بـالكلامت ذلك أنه من . وصفية ىف طبيعتها من الدراسات املسحية

يكشف الباحث عن ثروة من املعلومات القيمة التى قد ال يكون ىف مقدور الدراسة 
 ما تـستخدم دراسـة احلالـة ىف أن اًونتيجة لذلك; فإنه غالب. الكمية أن تتوصل إليها

ولــو أن هنــاك بعــض الكتــاب الــذين يــصنفون بعــض . تكمــل الطريقــة املــسحية
ملحلية عىل أهنا دراسـات للحالـة; ىف حـني أن الـبعض الدراسات عن املجتمعات ا

  .اآلخر يصنفها عىل أهنا دراسات مسحية
  :إسهامات دراسة احلالة وحدودها) هـ(
تعترب دراسات احلالة ذات فائدة بالنسبة للباحث القائم باملسح; ألهنا قد تكشف  

ًعن أ العوامل تكون صحيحة ىف موقف ما; والتى يمكن قياسها قياس ومن . اً كمياٍ
ناحيــة أخــر, فــإن الدراســات املــسحية اإلحــصائية قــد تزودنــا بــدليل النتقــاء 
املفحوصني املمثلني لدراسات احلالة, ولذلك يمكن القـول هنـا أن دراسـة احلالـة 

  .والدراسات املسحية كطريقتني من طرق البحث تتداخالن بشكل أو بآخر
حلالة قد تعطى الباحـث استبـصار قـد كام أن الطبيعة املتسعة والكشفية لدراسة ا

يؤول به إىل تكوين فروض نافعة; ألن معرفة أن ثمة حالة معينة توجد ىف مثال فريد 
يؤخذ مـن . تقرتح عوامل توضع ىف االعتبار ىف حاالت أخر ولكن التعميم الذ

حالة واحدة, أو من حاالت اختربت بطريقـة عرضـية ال يمكـن تطبيقـه عـىل كـل 
ٍوإذا أخذ التعميم من عدد مالئم من احلاالت املمثلـة, . ملجتمع األصلاحلاالت ىف ا

 ـ ىف انتقـاء ًذلك أن الصعوبة تكمن ـ أصـال. فإنه يمكن أن يطبق عىل ذلك املجتمع
  .مفحوصني, أو وحدات لدراسة تكون ممثلة أو مطابقة

مـه وبالرغم من أن الدليل الذ يشتق من دراسة احلالة الواحدة ال يمكـن تعمي 
عىل الكل, فإن وجود جانب سلبى من الدليل ىف حالة مفردة, سوف حيول الباحث 

وباإلضـافة إىل ذلـك تثبـت بيانـات . إىل االحتامل الذ قد حيتاجه لتعـديل فرضـه
دراسة احلالة فائدهتا; حينام حيتاج الباحث إىل أن يوضح النتائج اإلحصائية لألمثلـة 
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دة, بـام يـستطيع أن يـساعد القـراء عـىل فهـم املجردة املأخوذة عـن احلـاالت املفـر
  .التعميامت اإلحصائية بطريقة أفضل

  :تقويم دراسات احلالة) و(
فقـد يطـرح : دراسات احلالـة) ِّنقوم(تربز مسألة املوضوعية عندما نقوم بتقويم 

هل بيانات دراسة احلالة غـري موضـوعية بحيـث ال تكـون ذات قيمـة : سؤال نصه
ات; مثل تلك التى تتعلق بالطول والوزن ـ تكـون موضـوعية علمية? وبعض البيان

غـري (كتلك البيانات التى جتمع بواسطة طرق أخر للبحث ـ ولكن عنارص الذاتية
يمكن تدوينها ىف تقرير, وعىل وجه اخلصوص; حيـنام توضـع أحكـام ) املوضوعية

  .عن شخصية املفحوص ودوافعه
  :فالباحث الذ يستخدم دراسة احلالة 
ينبغى أن يقى نفسه ضـد الـسامح لإلنحيـازات واالعتبـارات, والتعـصبات ) أ(

  .الشخصية من أن تؤثر ىف تفسريه
  .وينبغى أن يقرر احلقائق بدقة وموضوعية) ب(
  .وينبغى أن يرجئ إصدار األحكام حتى جيمع الدليل املالئم لتأييد النتيجة) جـ(
, واملقـابالت, واالسـتخبارات وحينام جيمع األدلة من السجالت, والوثائق) د(

ينبغى عليه أن يتخذ كل حيطة ممكنة لكى يستكشف ويتجنب تقبـل البيانـات التـى 
تكون نتيجـة أخطـاء اإلدراك, والـذاكرة املـضللة, واخلـداع املقـصود, واإلنحيـاز 

أو املفحوص ىف أن يقدم اإلجابة ) الذ يكتب التقرير(الالشعور, ورغبة الباحث
يل إىل أن يؤكد بقوة األحداث غري العادية أو امليـل إىل أن حيرفهـا وامل" الصحيحة "

  .من أجل مزيد من التأثري
ِّالدراسات العلية) ٢(النمط الفرعى رقم   :املقارنة) السببية(ِ

ِّطبيعة الدراسات العلية) أ(   :املقارنة) السببية(ِ
 بعض الدراسات الوصفية ال حتـاول أن تكـشف فقـط عـن مـا هـى الظـاهرة, 
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 أن تكشف كيف وملاذا حتدث هـذه الظـاهرة اً, حتاول أيضاولكن; إذا كان هذا ممكنً
ومن هنا, فإهنا تقارن جوانب التشابه واالخـتالف بـني الظـاهرات . عىل هذا النحو

, أو اً, أو ظروفـاًلكى تكتشف أ العوامل, أو الظروف يبدو أهنا تـصاحب أحـداث
  .عمليات أو ممارسات معينة

اسات الوصفية ال تكشف فقط عن حقيقة أنه يبدو أن هناك عالقـة ومعظم الدر 
قائمة, ولكن بعض الدراسات حتاول أن تنظر بعمق بغية تأكيـد مـا إذا كانـت هـذه 

  .العالقة قد تسبب أو تسهم, أو تكمن وراء احلالة السطحية أو الظاهرة أمامنا
ِّاحلاجة إىل الدراسات العلية) ب(   :املقارنة) السببية(ِ
أو الـسببية; فـإهنم يفـضلون املـنهج أو الطريقـة  )١(ِّحينام يدرس العلـامء العليـة 

ِّالتجريبية, ولكن الطريق العلية املقارنة ـ ىف بعـض األحيـان ـ تكـون هـى الطريقـة 
ففى الطريقة التجريبية . الوحيدة التى يمكن اختاذها للتصد ملشكلة من املشكالت

ف, ويـضبطون كـل العوامـل فـيام عـدا متغـري يرتب الباحثون املواقف, أو الظـرو
وملا كانـت إعـادة املواقـف أو الظـروف . مستقل يتناولونه; لكى يكتشفوا ما حيدث

 اً, فإنه ـ نتيجة لذلك ـ يكون التحقق أكثر دقة نسبيا ممكنًاًالتى جتر فيها التجربة أمر
                                                           

  Causality: سببية . ِّعلية ) ١(
وهو مبـدأ فلـسفى قـديم قـال بـه .      االفرتاض بأن كل األحداث هى نتائج مرتتبة عىل أحداث سابقة 

قـال بمبـدأ ; حيث " ليبنتز"الفالسفة األقدمون, ومن أشهر من أكده ىف الفلسفة احلديثة الفيلسوف 
وقـد عـارض بعـض الفالسـفة . السبب الكاىف الذ يقىض بأن يكون لكل شئ سبب يتوقف عليه 

  . " ديفيد هيوم"مثل الفيلسوف ) السببى(ِّاآلخرون مبدأ االرتباط العىل 
 الـذ رد " فرويـد "ِّوعىل أية حال; فإن من أوائل علامء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية أو السببية 

ًبدال من ردها إىل أغراض أو أهـداف ) غرائز ـ دوافع ـ خربات صادمة(حداث العقلية إىل أسباب األ
مـع املـنهج الوصـفى الكامـل املتبـع ىف البحـث االحـصائى, ومـع ) السببى(ِّويتقابل املنهج العىل . 

 ) . ٥٤٦, ج , ١٩٨٩جابر عبد احلميد وعالء كفاىف, (الطريقة االستبطانية 
ِّعن املعنى السابق حني يذكر أن العليـة أو الـسببية ) ١٢٦ : ١٩٧٨ (" املنعم احلفنى  عبد"وال خيرج 

. ًهى تعليل األحداث بأحداث أخر وقعت قبلهـا, وتـسمى األوىل أسـبابا, والتاليـة عليهـا نتـائج
ونظرية التحليل النفسى نظرية سببية; ألهنا تفرس األحداث واألعـراض املرضـية احلاليـة, بعالقاهتـا 

 . جارب سابقة وقعت للمرء بت
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مما لو استخدمت طرق أخر.  
 العلـوم الـسلوكية ال يمكـن حلهـا من ناحية أخر, هناك مشكالت كثـرية ىف 

بواسطة الطريقة التجريبية; فبسبب تعقيد وطبيعة الظاهرات االجتامعية, ال يستطيع 
 أن ينتقى ويضبط العوامل الالزمة لدراسة عالقات الـسبب واألثـر ىف ًالباحث دائام

 ِّفإذا ضبط املجرب التباين ىف املتغريات كلها ما عدا املتغـري. موقف معلمى مصطنع
املستقل أ التجريبى, فإنه هبذا قد يمنع العمل املتصاحب للمتغـريات التـى تعمـل 
َّعادة مع بعضها البعض, وبذلك يكون قد خلص املتغري املستقل من تأثري املتغريات  ً
األخر, وىف تلك األمثلة قد يكون حتليـل مـا حيـدث حقيقـة ىف موقـف طبيعـى ـ 

  . لدراسة األسبابًطريقة أكثر قبوال
أضف إىل ما سبق; أنه ىف بعض احلاالت يعد استخدام الطريقة التجريبية إجـراء  

, مثـل املظـاهرات اً وجهـدً وماالاًغري عمىل أو يستغرق ـ بطريقة غري مرغوبة ـ وقت
ًوىف أمثلة أخر يعد استخدام الطريقة التجريبية إجراء غري أخالقى أو . واإلرضاب
تحقق من مشاهدة ما حيدثه حتطم طائرة مـا مـن فالباحث ال يستطيع ال. غري إنسانى

 ىف بيئات ضابطة لكى حيدد اً متزنني انفعاليًهالك; لكى يؤكد أسبابه; أو يضع أطفاال
ولـذلك فـإن احـرتام الكائنـات . ما إذا كان من املمكن إنتاج أمراض عقلية خمتلفـة

أو من التدخل بأ . ً, أو عناء, أو أذ باآلخريناًاحلية يمنع الباحث من أن يوقع أمل
ومـن هنـا فإنـه ال يمكـن . شكل من األشكال ىف النمـو أو التطـور الـسو للفـرد

ِّاستخدام التجارب ـ ىف بعض احلاالت ـ لدراسـة العليـة أو الـسببية, ولـذلك فإنـه 
  .ِّينبغى أن يتحول الباحث أو املجرب إىل الطريقة العلية أو السببية املقارنة

  :قاتطرق البحث عن العال) جـ(
ِّحينام تستخدم الطريقة العلية   من ترتيـب جتربـة معمليـة ًاملقارنة; بدال) السببية(ُ

ٍمضبوطة وحمكمة; وحث املفحوصني عىل العمل, أو تغيريهم إىل صورة ما; يدرس 
الباحث موقف احلياة الذ يلعب فيه املفحوصون ويمـرون بـاخلربات, أو يكونـوا 

 ىف دراسـات عـدم الثبـات االنفعـاىل, ال يوضـع ًفمثال. عىل النحو الذ يريد بحثه
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ٍاألطفال الذين وقع عليهم االختيار; ىف موقف حيث تظل مجيع العوامل ثابتـة فـيام 
 اًعدا املتغري الواحد الذ يتناوله الباحث بالدراسة لتحديـد مـا الـذ يـسبب نمطـ

 "ين يكونـون فأبعـد من ذلك, خيتـار األطفـال الذ.  من االضطراب االنفعاىلامعينً
وهنـاك .  ملحك خمتار, ويقارنون بمجموعة تكـون غـري مـضطربةاً وفق"مضطربني 

جير بحث عن العوامل أو الظروف التى يبدو أهنا ترتبط بمجموعة واحدة, وليس 
ُباملجموعة األخر; حيث تستخدم كتفسري ممكن لألسباب الكـامن وراء املـشكلة 

  .اإلنفعالية
  :املقارنة ىف أنامط املشكالت) السببية(ِّالعليةاستخدامات الطريقة ) د(
هناك الكثري من العمليات واملامرسات, والربامج, واملخرجـات الرتبويـة, يـتم  

وترتاوح املشكالت بني التصميامت البسيطة . حتليلها بواسطة الطريقة العلية املقارنة
ُى تـستخدم فيهـا ٍ, وغـري الرياضـية إىل الدراسـات املعقـدة إىل حـد مـا, والتـاًنسبي

ومن بني الدراسات املمثلـة . جمموعات ضابطة وبعض خصائص الطريقة التجريبية
والتحليـل الفـارق . دراسة مقارنة عن املراهقني اجلانحني وغـري اجلـانحني: القليلة

للعب املراهقني الذكور, وطرق املواجهة التى يـستخدمها الطـالب ذوو التحـصيل 
ع ىف حماولة تصحيح األخطـاء ىف سـت أنـامط مـن املنخفض وذوو التحصيل املرتف
ففى هذه الدراسات; يبحـث القـائمون هبـا عـن . عمليات الطرح متضمنة الكسور

املتشاهبات واالختالفات بني مفحوصيهم للحصول عىل دالئل عـام قـد يـسبب أو 
  .يسهم ىف حدوث ظاهرة معينة

دان أو مناطق متعددة باإلضافة إىل ذلك, فإن بعض دراسات النظم الرتبوية ىف بل
فهذه الدراسات ال تتناول فقط الوضـع املدرسـى, . تستخدم الطريقة العلية املقارنة

 عن املتشاهبات واالختالفات ىف النظريات, واملامرسات الرتبوية اًولكن تبحث أيض
ــة,  ــة, واالجتامعي ــة للقــو التارخيي ــات املتداخل ــل العالق ــة وحتل ــاكن خمتلف ىف أم

لفلسفية التى فعلت تأثريها; وذلك لتأكيد مـا تـسبب أو أسـهم ىف واالقتصادية, وا
  .الظروف التى توجد
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  :ِّصعوبات تواجه الدراسات العلية املقارنة) هـ(
إىل أنه إذا كانت الطريقـة العليـة املقارنـة ىف ) ٣٦٧: ١٩٩٠(" فان دالني "يشري  

فمن بني بعض . اًد حدواًحل املشكالت طريقة ذات جدو ونافعة; إال أهنا هلا أيض
  :الصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحثني حينام يستخدمون هذه الطريقة ما يىل

ُ ال يتـضمن بـني البنـود ـ ا معينًاًإذا كان العامل املتصل الذ يسبب ظرف: األوىل
ولكـن . التى توضع ىف االعتبار ـ حينام تدرس املشكلة; فإن السبب ال يمكن تأكيده

حث الذ يلجأ إىل هذه الطريقة أن حيدد من بني العوامـل مـا هـو كيف يستطيع البا
 اًمتصل وذو عالقة بام يبحثه أم ال? وإذا كان يبدو أن عوامل معينة تـصاحب موقفـ

 أو أكثر من هذه العوامل قد يكون هـو سـببه, ولكـن مـن ناحيـة اً; فإن واحدامعينً
ومن هنا; فـإن . بب وأثر دون أن يكون هناك عالقة ساًأخر, قد حتدث األشياء مع

الباحث ينبغى أن يكون لديه معرفة عامـة بالظـاهرات التـى يدرسـها, وينبغـى أن 
خيطط إلجراءات املالحظة بعنايـة إذا كـان عليـه أن حيـدد األسـباب ذات العالقـة 

  .املمكنة, ويستبعد من دراسته العوامل املرتبطة بطريق الصدفة
قارنة أن يكون هناك عامل واحد حاسـم يكـون ِّتتطلب الطريقة العلية امل: الثانية

 مـا توجـد هـذه اًهو املسؤول عن حدوث الظاهرة, أو عدم حـدوثها; ولكـن نـادر
ًاحلالة, حينام يتناول الباحثون الظاهرات االجتامعية املعقـدة; ألنـه عـادة مـا يكـون 

امـل ; مـا هـو العًفمثال.  متعددة, أكثر من أن يكون هلا سبب واحداًلألحداث أسباب
املحدد املسؤول عن التدريس اجليد? هل هو ما تلقاه املعلم من تدريب أثناء دراسته 
بالكلية, أو نوع التعليم الذ تلقـاه, أو اخلـربات غـري املدرسـية? أو االجتـاه نحـو 
األطفال, أو نمط شخصيته? فظاهرة التدريس ال يبدو أهنـا تنبـع مـن عامـل حمـدد 

ِّومن هنـا, فـإن الطريقـة العليـة . ل ثابتة متعددةواحد; ولكن تنبع من تفاعل عوام
ٍاملقارنة ىف البحث ـ ىف كثري من األمثلة ـ تصل فقط إىل تقريب للسبب ىف ظاهرة من  ٍ

  .الظاهرات
 أن الظاهرة ـ موضع اهتامم الباحث ـ قـد تنـتج لـيس فقـط مـن أسـباب :الثالثة

ٍبب آخـر ىف حالـة ٍ من سبب واحد ىف حالـة واحـدة, ومـن سـاًمتعددة, ولكن أيض
أخر.  
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 الكشف عن العالقات ال حيل بالرضورة املشكالت عن سـبب املوقـف :الرابعة
أو احلالة, فكام سبقت اإلشارة, فإن احلقيقة القائلة بأن مفحوصني يشرتكان ىف شـئ 

, وال يتعلـق بالـسبب الكـامن وراء الظـاهرة اً عارضاً أو ظرفاً عابراًما قد يكون أمر
 ًحينام يكتشف الباحث عالقة سبب ـ أثر; فإنه ليس من الـسهل دائـامُالتى تدرس, و

وإذا كانت ثمة دراسة تالحظ عالقـة بـني اآلبـاء . أن نحدد أهيام السبب وأهيام األثر
 وإصابة الطفل بالتوحد ىف مرحلة طفولتهم البـاكرة, فـإن الـسؤال اًالباردين انفعالي
 اإلصابة بالتوحد, أم أن إصابة الطفـل هل الربود االنفعاىل يؤد إىل: الذ يربز هو

بالتوحد نتيجة طبيعية للربود االنفعاىل لد اآلباء? وحتى عىل الرغم من أن عاملني 
ألن كالمهـا . , فإن أحدمها قد ال يكون بالرضورة سبب اآلخـراً معًقد يظهران دائام

ن  تكـشف نتـائج العديـد مـًفمـثال. قد يسببه عامل ثالث أو خلـيط مـن العوامـل
 أعىل ذكاء مـن ً بني السكان بوجه عام ينجبن أطفاالاالدراسات أن النساء األكرب سنً

 ـ كـان اًوال نستطيع أن نقول هنا أنه كلام كـرب سـن األم ـ نـسبي. االنساء األصغر سنً
, فربام يرجع السبب ىف ذلـك إىل أن النـساء الالتـى ًإنجاهبا لطفل أذكى أعىل احتامال

 ىف حياهتن, ولـيس اًوقدرة عقلية عالية يملن إىل الزواج متأخريتمتعن بذكاء مرتفع 
  .السبب هو أن منتصف العمر هو أحسن فرتة إلنجاب أطفال أذكياء

 أن تصنيف املفحوصني إىل جمموعات فرعية من أجل املقارنـة, يرتتـب :اخلامسة
 بعض املشكالت, ذلك ألن الظـاهرات االجتامعيـة ليـست متـشاهبة إال اًعليه أيض

ُومـن هنـا يقـال أن . فهى ال تقع بطريقة آلية ىف فئات منعزلـة. داخل حدود واسعة
ًمقارنة متغري غامض بآخر قد ينتج إحصاء دقيق , ولكنه قد يزودنـا بمعرفـة ضـئيلة اً

ُعن الوضع القائم; وإذا عقدت مقارنات بـني الطـالب النـاجحني والطـالب غـري 
ما الـذ يـسبب الظـاهرة موضـع الناجحني, أو عن أ مفحوصني آخرين لتأكيد 

  .الدراسة, فإنه ينبغى عىل الباحث حتديد الظاهرات أو الفئات بعناية فائقة
 ىف الدراسات املقارنة عن املواقف الطبيعيـة, ال يكـون لـد الباحـث :السادسة

نفس الضبط الـدقيق ىف اختيـار املفحوصـني كـام يفعـل ىف البحـوث والدراسـات 
ذلك أنه أمر من الـصعوبة بمكـان كبـري, أن جيـد . اً دقيقًالتجريبية املصممة تصميام
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الباحث جمموعات من املفحوصني قائمـة بطريقـة طبيعيـة تكـون متـشاهبة ىف كـل 
 ىف أن املجموعات ختتلف ًفاخلطر يكمن دائام. األوجه; فيام عدا تعرضها ملتغري واحد

ريات مثل التمتع ىف بعض األوجه األخر, وليس ىف هذا املتغري الواحد فقط, فمتغ
بالصحة البدنية, والذكاء, واخللفية األرسية, واخلربة السابقة سوف تؤثر بـال شـك 

 عن تأثريات كتـاب معـني ىف اً إذا اخترب أحد الباحثني فرضًفمثال. ىف نتائج الدراسة
اإلرشاد النفسى عىل ممارسات معينة لد بعض األمهات; وذلك عن طريق مقارنة 

تنشئة لد بعض األمهات الالتى قرأن الكتاب بأولئك الالتـى مل أساليب األم ىف ال
يقرأنه, فإن االحتامل قائم بأن جمموعة األمهات الالتى مل يقرأن الكتـاب قـد حظـوا 
بمتابعة برامج تليفزيونية تثقيفية ىف هذا الصدد, ومن ثم ترتب عـىل هـذه املـشاهدة 

 الالتى قرأن الكتـاب مل تتغـري حتسن ىف أساليب تنشئتهن ألطفاهلن, أو أن األمهات
 ألن سـامت شخـصياهتن تتعـارض مـع إتبـاع مثـل هـذه اًأساليبهن ىف التنشئة نظر

 .وما إىل ذلك. األساليب اإلرشادية
  :البحوث والدراسات االرتباطية) ٣(النمط الفرعى

  :استخدامات البحوث والدراسات االرتباطية) أ(
ــذكر   ــني "ي ــان دال ــة أن ال) ٣٧١: ١٩٩٠(" ف بحــوث والدراســات االرتباطي

ٍتستخدم لتؤكد إىل أ حد يرتبط متغريان ببعضهام الـبعض; أو إىل أ حـد تتطـابق  ُ
 لـو افرتضـنا أن أحـد ًفمـثال. تغايرات ىف عامل واحد مع متغريات ىف عامـل آخـر

الباحثني يريد أن يعرف ما إذا كان يوجد ثمة ارتباط, ويريد أن يعـرف مقـداره بـني 
ى حصل عليها األطفال املنتظمون ىف احلضور من طالب السنة الثالثـة الدرجات الت

وىف . اإلعدادية ىف معامل الذكاء ودرجاهتم ىف مادة العلوم ىف هناية الفصل الدراسى
ضوء بعض االنطباعات العامة, قد يصل هذا الباحث إىل الفرض الذ يـذهب إىل 

مل الـذكاء, بقـدر مـا يكـون أنه بقدر ما حيصل الطالب عىل درجات مرتفعة ىف معا
وأنه لكى يقوم الباحث باختبار هذا الفرض وحتديـد . درجته مرتفعة ىف مادة العلوم

  :أمهية العالقة فإنه يستطيع القيام باخلطوات التالية
أن حيصل عىل درجات هؤالء الطالب ىف معامل الذكاء, ودرجاهتم ىف مادة  •

 . عةالعلوم وذلك من ملفاهتم أو سجالهتم املتجم
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 لنظـام القـدر املتزايـد ـ أ مـن اًوبعد تسجيل درجات معامل الذكاء وفقـ •
الدرجات املنخفضة إىل الدرجات املرتفعة, يضع الدرجات اخلاصة بكل طالـب ىف 

 . مادة العلوم بجانب معامل ذكائه
بعد ذلك يتعني عليه أن يالحظ ما إذا كانـت درجـات مـادة العلـوم تزيـد  •

 . ات معامل الذكاءبطريقة متطابقة مع درج
, فإنـه يوجـد اًفإذا كانت درجة الطالب ىف كال هـذين اجلـانبني تتطابقـان متامـ 

ارتباط موجب تام بـني معـامالت ذكـائهم ودرجـاهتم ىف مـادة العلـوم, وإذا كـان 
, فإنه قد توجد عالقة ما بـني درجـاهتم ىف هـذين اجلـانبني, اًاجلانبان يشرتكان جزئي

املتغريات يمكن حتديدها فقط عن طريق تطبيـق إجـراءات ولكن عمق العالقة بني 
  .رياضية معينة

  :طبيعة البحوث والدراسات االرتباطية) ب(
ىف هذا النمط الفرعـى مـن أنـامط البحـوث والدراسـات الوصـفية قـد تـرتبط  

وبوجـه . ٍ, أو ترتبط إىل حد مـا, أو ال تـرتبط كليـةاً تاماًاملتغريات مع بعضها ارتباط
ُقف أمهية االرتباط عىل املد الـذ فيـه تـصحب أو تـصاحب الزيـادة أو عام, تتو ُ

ٍالنقصان ىف متغري واحد بزيادة أو نقصان ىف متغري آخر ـ ما إذا كان ىف نفـس االجتـاه 
, يوجد ارتباط موجب مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت ًفمثال. أو ىف االجتاه املضاد

الدرجات برتبة عالية ىف جمموعـة أخـر ُتصحب رتبة عالية ىف جمموعة واحدة من 
, وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, ارتفاع الدرجات ىف املقررات الدراسية(من الدرجات

ُكانــت تــصحب رتبــة منخفــضة ىف جمموعــة واحــدة برتبــة منخفــضة ىف جمموعــة 
انخفاض معامل الذكاء, انخفاض الدرجات ىف املقـررات الدراسية(أخر.( 

مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت تتطـابق رتبـة عاليـة ىف ويوجد ارتباط سالب  
ــن  ــة أخــر م ــضة ىف جمموع ــة منخف ــع رتب ــدرجات م ــن ال ــدة م ــة واح جمموع

; وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, انخفاض الدرجات ىف املقررات الدراسـية(الدرجات
كانت تتطابق مرتبة منخفضة ىف املجموعة األوىل مع مرتبـة منخفـضة ىف املجموعـة 

; )انخفاض معامـل الـذكاء, وارتفـاع الـدرجات ىف املقـررات الدراسـية(األخر
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ويوجد ارتباط ضئيل أو ال يوجد ارتباط ـ بصفة عامة ـ إذا كانت الدرجات املرتفعة 
 مـع الدرجـة املنخفـضة أو املرتفعـة ىف املجموعـة اًىف جمموعة واحدة تتطـابق متامـ

الدرجات املرتفعـة ىف معامـل  من املحتمل أن حيصل الطالب ذوو ًفمثال(.األخر
 ).الذكاء عىل درجات مرتفعة أو منخفضة ىف املقررات الدراسية

ٍوبقــول آخــر; ال يــسود تطــابق مميــز بــني الرتــب املرتفعــة والرتــب املنخفــضة  
يمتـد  Continuum ولذلك تتوزع االرتباطات عـىل متـصل. ملجموعات الدرجات

  .تباط, إىل االرتباط املوجب التاممن االرتباط السالب التام, إىل عدم وجود ار
  :أهداف البحوث والدراسات االرتباطية) جـ(
 من األغراض املختلفـة, فالبـاحثون االجتامعيـون اًختدم الطرق االرتباطية عدد 

وعلامء االجتامع جيدوهنا نافعة ـ عىل وجه اخلصوص ـ ىف دراسات التنبـؤ والـسبب 
 ما يسأل الباحثون لكى جيدوا وسيلة للتنبؤ بـام اًففى الدراسات التنبؤية غالب. واألثر

إذا كان الطالب, أو العاملون, سـوف يكونـون نـاجحني ىف العمـل, أو ىف ممارسـة 
 ما مـن مراكـز البحـوث اً حينام يواجه مركزًفمثال. مهارات معينة, أو مادة من املواد

 اًاختبـاروالدراسات الرتبوية بمشكلة التنبؤ بالنجـاح الدراسـى, فإنـه قـد يـصمم 
 ويطبقه عىل كل الطـالب اجلـدد الـذين يلتحقـون " االستعداد األكاديمى"لقياس 

بالكليات ىف الفرقة األوىل, وىف هناية العام اجلامعى الدراسى; قـد يـربط البـاحثون 
بني درجات الطالب عىل هذا االختبار ومعـدل درجـاهتم التـى حـصلوا عليهـا ىف 

ان هناك ارتباط موجب مرتفع بني املتغـريين ـ أعنـى فإذا ك. املواد الدراسية املختلفة
االستعداد األكاديمى, والدرجات ىف املـواد الدراسـية املختلفـة; وإذا كـان هـؤالء 

 يمثلون الطالب اجلـدد " اختبار االستعداد األكاديمى"الطالب الذين طبق عليهم 
 التنبؤ بالنجـاح املتتابعني, فقد يفرتض الباحثون أن االختبار سوف تكون له قيمة ىف

ونتيجة لذلك, فإهنم قد خيططون السـتخدامه كأسـاس . املدرسى للطالب التاليني
ة ـ االحتامل بـأن العالقـًناك دائامـعى, أن هـومن الطبي. النتقاء الطالب وإرشادهم

ل غـري ـض العوامــى بعــالتى توجد بني املتغريات ترجع إىل جمرد الـصدفة, أو إلـ
  .املتعلقة هبا
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 البحوث والدراسات االرتباطية التى حتلل السبب واألثر, فقـد تـستخدم أما ىف 
ًلنفـرض أن أحـد البـاحثني قـرر بنـاء عـىل : الطريقة االرتباطية عـىل النحـو التـاىل

ُمالحظاته لألفراد الذين يكتبون عىل الكمبيوتر أن مقدار الوقـت الـذ يـرصف ىف 
 اً عكـسياًتبط برسعة الكتابة ارتباطـالنظر إىل النسخة التى يكتب منها هذا الفرد, تر

والختبـار هـذا . بمعنى أنه كلام طالت فرتات النظر إىل النسخة, قلت رسعة الكتابة
الفرض, فإنه يتعني عىل هذا الباحث أن يقدم نفس النـسخة جلميـع األفـراد الـذين 

وبعـد . يكتبون عىل الكمبيوتر ىف إحد الفـرق الدراسـية بمدرسـة مـن املـدارس
عة الكتابة لكل فرد, ومقدار الوقت الذ رصفه ىف النظـر إىل النـسخة, تسجيل رس

فإنه يقارن درجات الرسعة بالوقت الذ يرصف ىف النظـر إىل النـسخة, ويكتـشف 
 ىف الكتابة, بقـدر مـا ً ضئيالاًأنه يوجد ارتباط سالب مرتفع, بأنه ما ينجزه الفرد وقت

وهذا االرتباط, يقرتح, ولكن . ينقل منها أكرب ىف النظر إىل النسخة التى اًيرصف وقت
ًال يثبت بطريقة قاطعة أن الوقت الذ يرصف ىف النظر إىل النسخة يعد عامال  ً مهـامُ

يتعلق برسعة الكتابة عىل الكمبيوتر; ذلك أنه يقرتح أن رسعة الكتابـة قـد تتحـسن 
  .عن طريق إنقاص مقدار الوقت الذ يرصف ىف النظر إىل النسخة

شارة إىل أن الطرق االرتباطية تكون ذات قيمة ىف حتليل السبب ـ األثر; ِجتدر اإل 
إهنا ال تتضمن بالرضورة أنه : ٍولكنها تبني ىف صورة كمية إىل أ حد يرتبط متغريان

ويمكـن التوصـل إىل تفـسري معنـى العالقـة عـن طريـق . توجد عالقة سبب ـ أثر
  .التحليل املنطقى أكثر من التقدير االحصائى

  :صعوبات تواجه البحوث والدراسات االرتباطية) د(
بداية, يتعني القول أنه ىف مجيع األحوال, علينا أن نـضع البحـوث والدراسـات  

االرتباطية ىف سياقها الصحيح, أ أهنا ال تتضمن عالقة سببية وإنـام تتـضمن فقـط 
 لتوسيع أفق ٌصحيح أنه توجد ىف الوقت الراهن حماوالت. تغري اقرتانى بني متغريين

 Path " حتليـل املـسار"معامل االرتباط ليتضمن بعض املعانى السببية فيام يسمى بـ 

analysis إال أن الطرق االرتباطية تظل ـ بوجه عام ـ طرق غري سببية.  
  :ِّوالشكل التاىل يلخص األنامط الرئيسية للبحوث الوصفية
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אאW 
  :إجيابيات املنهج الوصفى

 من الفوائد التى تفيـد الباحـث وغـريه ىف اًيقدم املنهج الوصفى ىف البحث كثري 
  :فهم خمتلف الظاهرات االجتامعية واإلنسانية وذلك عن طريق ما يىل

ٍتقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع ظاهرة ما أو حدث ما أو ) ١( ٍ
  . ماٍشئ ما أو حالة

 للعالقات بني الظـواهر املختلفـة, كالعالقـة بـني األسـباب اًيقدم توضيح) ٢(
  .بام يساعد اإلنسان عىل فهم هذه الظواهر. والنتائج, والعالقة بني الكل واجلزء

البحوث والدراسات

 المسحية

بحوث ودراسات العالقات

  المتبادلة

البحوث والدراسات 

  االرتباطية 

 أنواع البحوث

 والدراسات المسحية

أنواع بحوث ودراسات

 العالقات المتبادلة

أنواع البحوث 

والدراسات االرتباطية 

אאאאW 
Iالدراسات المسحية عن تحليل العمل) أ .  

  . الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق) ب(

  . الدراسات المسحية عن الرأى العام) جـ(

  الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ) هـ(

  .دراسات الحالة)أ(

)الـسببية (الدراسات العلِّية   ) ب(

   .المقارنة

   .الدراسات االرتباطية) جـ(

  

  النمط الثالث  النمط الثانى النمط األول
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 للظواهر املختلفة بام يساعد اإلنسان ً وحتليالاًتقدم البحوث الوصفية تفسري) ٣(
  . هذه الظواهرعىل فهم العوامل التى تؤثر عىل

ٍتساعد إىل حد ما ىف التنبؤ بمـستقبل الظـواهر املختلفـة مـن خـالل تقـديم ) ٤(
ٍصورة عن معدل التغري السابق ىف ظاهرة ما بام يسمح لإلنسان من التخطـيط العـام 

  .لبعض جوانب املستقبل
 واألكثر مالءمـة اًو تبدو أمهية املنهج الوصفى ىف أنه األسلوب األكثر استخدام 

ىف دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتامعية حيث يصعب إخضاع بعض هذه الظواهر 
للتجريب واالختبار فتبقى البحوث والدراسات الوصفية هـى األسـلوب الوحيـد 
لدراسة ظواهر عديدة مثـل دراسـة آثـار سـوء التغذيـة عنـد األطفـال أو الـسلوك 

ر اإلنــسانية والرتبويــة االنفعــاىل لألطفــال ىف األرسة املفككــة وكثــري مــن الظــواه
  .واالجتامعية املختلفة

  ?اً علمياًولكن هل يمكن اعتبار املنهج الوصفى أسلوب 
ير بعض الباحثني أن البحوث والدراسات الوصفية هى أعامل علمية وليست 

 لواقع مـا معـني, ولكنهـا ال تتعمـق اً وتفسرياً بمعنى الكلمة ألهنا تقدم وصفاًبحوث
 التى تؤثر هبا العوامل املختلفة عىل ظاهرة ما أو الكـشف عـن للكشف عن الطريقة

  .ًمقدار تأثري كل عامل ىف إحداث هذه الظاهرة كام حيدث عادة ىف البحوث التجريبية
אאW 

ويبالغ بعض الباحثني ىف التقليل من أمهية البحوث والدراسات الوصفية وذلك  
  : إىل األسس التاليةاًاستناد

خيشى من اعتامد الباحث عىل معلومات خاطئة نتيجة ألخطـاء مقـصودة أو ) ١(
غري مقصودة ىف مصادر املعلومات سواء كانت مصادر برشية أو مادية كالـسجالت 

 إذا اهـتم الباحـث اًعـىل أن هـذا النقـد يمكـن أن يتـضاءل كثـري. واآلثار والوثائق
  . قبل أن يعتمدهااً دقيقاًبفحص وثائقه فحص
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توجد فرصة لتحيز الباحث ىف مجع البيانات وميله إىل مصادر معينـة تـزوده ) ٢(
بام يريد ويرغب ال بام هو حقيقى وذلك ألن الباحث يتعامل مـع ظـواهر اجتامعيـة 

ًوإنسانية غالبا مـا يكـون طرفـ  بـوعى الباحـث اً فيهـا وهـذا النقـد يتـضاءل أيـضاُ
  .وموضوعيته

 ما يتم عن طريـق اًوالدراسات الوصفية غالبأن مجع املعلومات ىف البحوث ) ٣(
عدد من األفـراد الـذين يـساعدون الباحـث ىف هـذه العمليـة وتتـأثر عمليـة مجـع 
املعلومات بتعدد األشخاص الذين جيمعوهنا وبأساليبهم املختلفة ىف احلصول عليها 

  .مما جيعلها عرضة للنقد وعدم الدقة
ِّباحث أن يدرب مـساعديه عـىل طريقـة  إذا استطاع الاًوهذا النقد يتضاءل أيض 

  .مجع املعلومات ويقنن أساليبهم ىف البحث
إن إثبات الفروض ىف البحوث والدراسات الوصفية عملية صـعبة وذلـك ) ٤(

ألهنا تتم عن طريق املالحظة ومجع املعلومات املؤيدة واملعارضة للفـروض دون أن 
روض; فإثبـات الفـروض ىف تتاح الفرصة الستخدام التجربـة ىف إثبـات هـذه الفـ

البحوث والدراسات الوصفية عن طريق املالحظة يقلل من قدرة الباحث عىل اختاذ 
القرار, فالباحث قد ال يستطيع مالحظة كل العوامل أو يغفل بعضها أو ال يـستطيع 

  .التوصل إىل إثباتات كافية أو شواهد كافية مما يعيقه عن إثبات فروضه أو نفيها
 ما تناقش ظواهر حمددة بزمان معني اًث والدراسات الوصفية غالبأن البحو) ٥(

ومكان معني ومن الصعب تعميم نتائجها ذلك ألن هذه الظواهر تتغري من زمان إىل 
  .آخر ومن مكان إىل آخر

أن قدرة الدراسـات الوصـفية عـىل التنبـؤ تبقـى حمـدودة وذلـك لـصعوبة ) ٦(
وامل متعددة تؤثر عىل رسعة تطورهـا أو الظاهرة االجتامعية وتعقدها وتعرضها لع

  .تغريها
عىل أن هذه االنتقـادات ال تقلـل مـن أمهيـة اسـتخدام البحـوث والدراسـات  

الوصفية ىف خمتلف جماالت الظواهر اإلنسانية حيث تبقى عمليـة وصـف الظـواهر 
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عبـد الـرمحن عـدس وآخـرون, (.وتفسريها هى اخلطوة األوىل للوصول إىل العلـم
٣٠٢: ٢٠٠٤(. 

אאאאW 
برغم ما يتمتع به البحث الوصفى من إجيابيات ومزايا, فإنه كغريه من البحـوث  

  :ال خيلو من سلبيات, تتواتر اإلشارة إليها, ومنها
صعوبة قياس بعض اخلصائص التى هتم الباحثني ىف جمال السلوك اإلنسانى ) ١(

, ويمكـن أن يرجـع ذلـك إىل عـدم تطـور مثل سامت الشخصية, وصـعوبة عزهلـا
  .املقاييس التى تستخدم ىف القياس, أو ىف خطوات تقنينها

ــه ىف جمــال البحــوث ) ٢( ــد املــصطلحات, ذلــك أن ــاق عــىل حتدي عــدم االتف
والدراسات الرتبوية والنفسية واالجتامعية مل يزل هناك خـالف حـول التوصـل إىل 

ارسني وجتد االتفاق التام بينهم, وذلك مصطلحات حمددة تلقى قبول الباحثني والد
ولـذلك نجـد الدارسـني أو البـاحثني . الختالف أطرهم النظرية وتنـوع انـتامءاهتم

يستخدمون نفس املصطلح ويقصدون به معانى خمتلفة, مـن أمثلـة ذلـك مـصطلح 
متفوق أو موهوب, ويرتتب عىل ذلك قصور ىف التفـاهم, والتوصـل إىل نتـائج قـد 

ومن احلق أن نذكر أن تلك . وهى ىف حقيقتها تتناول جوانب خمتلفةتبدو متعارضة, 
الــصعوبة ال تقتــرص عــىل البحــوث والدراســات الوصــفية وحــدها, ولكــن هــذه 

الصعوبة يعانى منها الباحثون املستخدمون ملناهج بحثية أخر.  
صعوبة فرض الفروض ىف البحوث الوصفية, فمعظم البحوث الوصفية ال ) ٣(

بدأ بفرض أو فروض; ألهنا تبدأ دون أن يتوفر عـن موضـوع الدراسـة تستطيع أن ت
جمموعة من احلقائق والنتائج الكافية التى تسندها نظريات معروفة يمكـن أن يقـوم 
عليها الفرض; ذلك أن هذه البحوث يمكن أن تكون ىف األسـاس جمـرد دراسـات 

الظاهرة موضع استطالعية, ومن ثم تكون مهمتها استكشاف اجلوانب الغامضة ىف 
ًالدراسة بقصد التعـرف عـىل مالحمهـا وخصائـصها; فهـى تـستهدف ـ إذ  ـ زيـادة اُّ
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 لـه, أو قـد يـضع أسـئلة تـستغرق اًرصيدنا العلمى; ولذلك حيدد الباحـث أهـداف
االحتامالت املمكنة, أو مجيع احللول املتوقعـة, وحتـى حـني يـستخدم الباحـث ىف 

 فـإن املالحـظ أن هـذه الفـروض ال الدراسات الوصفية أسلوب فرض الفروض;
حـسن عبـد (ترقى من حيث الصياغة والدقة إىل مـا نجـده ىف البحـوث التجريبيـة

 ).١٧٧: ٢٠٠٤العال, 
صعوبة القياس الدقيق والتجريب; فكثري من الدراسـات الوصـفية تـتم ىف ) ٤(

 اًثـريمواقف طبيعية ىف حجرات الدراسة, أو ىف القر, أو ىف املدن, أو ىف األندية وك
ما تعتمد عىل أكثر من فرد جلمع البيانات ىف هذه املواقع; مما يعـرض هـذه البيانـات 

 ما تكون العينات كبرية, وبالرغم من حماوالت التزام اًلعوامل التحيز واخلطأ, وكثري
الدقة, إال أن عوامل الزمان واملكان, واخـتالف ظـروف البـاحثني واملبحـوثني قـد 

ومن هنا نجـد أن غايـة .  الكاىف من حيث ضبط املتغرياتحتول دون حتقيق املستو
ما يمكن حتقيقه هو حتديد درجة من االرتبـاط بـني متغـريين, أو أكثـر, واسـتخدام 

  .األساليب اإلحصائية لتحقيق قدر من الضبط عند حتليل البيانات
 ىف استخالص التعميامت والوصول اًمعظم البحوث الوصفية تعانى قصور) ٥(

والبحــوث الوصــفية تــستهدف حــل . ني علميــة عــن الظــواهر الــسلوكيةإىل قــوان
ــني ــان معين ــان ومك ــارصة ىف زم ــشكالت مع ــسية . م ــة والنف ــواهر الرتبوي والظ

ٍواالجتامعية ـ بوجه عام ـ تتغري من يوم آلخر, ومن جمتمع آلخر, بل قـد ختتلـف ىف 
: رجـع الـسابقامل(.داخل املجتمع الواحد, فهى ليست ثابتة ثبات الظواهر الطبيعية

١٧٨.( 
أن الباحث عند استخدامه ملنهج البحث الوصفى وخطواتـه جيـر دراسـة ) ٦(

 ما يعجز عـن اًعىل عينة ذات مواصفات جيتهد أن تكون ممثلة ملجتمع األصل, وكثري
 .اً صادقًمتثيال) أو جمتمع األصل(احلصول عىل عينة متثل املجتمع كله

 :ِّلوصفيةوالشكل التاىل يلخص أنواع البحوث ا
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WאאW 
سبقت اإلشارة إىل أن اهلـدف الثـانى مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك  

ملـاذا? أ : اإلنسانى ىف العلوم الرتبوية والنفسية االجتامعية هو اإلجابة عن سـؤال
دف وعىل ذلك يمكن القـول أن هـ. ملاذا حيدث سلوك ما عىل النحو الذ حيدث به

الدراسة العلمية للسلوك اإلنسانى هى أن تتخطى جمرد وصف الظاهرات إىل تقديم 
 بتسمية الظـاهرة, أو تـصنيفها, أو وصـفها, وإنـام اًفالباحث ال يقنع متام. تفسري هلا

  .يذهب خطوة أبعد من ذلك فنجده حياول أن يعرف أسباب وقوع الظاهرة
تى تفىض هبا املالحظـة العـابرة, فهدف الباحث هو أن يتخطى معرفة العوامل ال

وبعـد اكتـشاف الـسبب املحتمـل لوقـوع . ٍلكى يبحث عن نمط وراءهـا يفـرسها
 للتحقيـق يفـرس كيـف تعمـل ً قابالًاحلدث, أو احلالة املعينة, يصوغ الباحث تعميام

املتغريات املتضمنة ىف هذا الوضع, وهكذا يكون نتيجة عمله التفـسري ولـيس جمـرد 
  .الوصف

 الدراسة العلمية للسلوك اإلنـسانى ال تـسعى إىل أن تعـرف فقـط مـا هـى ,اًإذ 
 إىل أن تعرف كيف حتـدث الظـاهرات اًالظاهرات, بل تريد أن تعرف أو تسعى أيض

  .أو السلوكيات هبذا الشكل
ولذلك يعتمد املنهج التفسري ـ ىف جوهره ـ عىل تكـوين شـبكة مـن عالقـات  

ملبدئية; شأهنا شأن األوصاف املبدئية تنتمـى إىل وبعض التفسريات ا. السبب واألثر
فئة الفروض التى يقرتحها الباحـث, ثـم خيتربهـا ىف ضـوء البيانـات التـى جيمعهـا 

فإذا تأكدت صحة الفـرض, وتأيـد ذلـك مـن تكـرارات عديـدة . بالطرق املالئمة
ون ملحاوالت بحثية قام هبا باحثون مستقلون, ينتقل ـ أ الفرض ـ إىل مستو القان

  .العلمى
صحيح أن القوانني العلمية تتعد حدود املالحظة واإلدراك احلـسى, وحـدود 

, إذ تبدأ القوانني العلمية حني يتم الربط بني مفهومني أو أكثـر بعالقـة اًالتصنيف مع
  .وينشأ عن ذلك تكوين ما يسمى املبادئ أو التعميامت أو القواعد. من نوع ما
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 إىل أن قـوانني اًأنه نظر) ١٠٩: ١٩٩٦("ال صادق  فؤاد أبو حطب وآم"ويذكر  
 من اخلطأ, سـواء كانـت اًالعلم قوانني تفسريية; فإهنا ىف مجيع األحوال تتضمن قدر

 ).ِّرشطية أو علية(أو سببية) عاملية(هذه القوانني ال سببية
ُفبالنسبة للقوانني الـال سـببية ـ العامليـة ـ حـني تـستخدم ىف أغـراض الـتحكم 

.  قد تدخل عليها بعض التعديالت التى تتضمن مكونات سببية مل تكن فيهاوالتنبؤ,
وفيها تتم املعاجلة ـ ىف بعض املتغريات املرتبطة بالقانون موضع االهتامم, بـرشط أن 

 "تكون العالقة واضحة, وتكون جمموعة املتغريات حتت املعاجلة التجريبية من قبيل 
ٍ معينـة ينـتج أثـر معـني عـىل نحـو ثابـت, , فإذا تغريت قيمتها بطريقـة"األسباب 

  ."  السبب"وبطريقة متميزة دون إحداث تأثري له قيمته ىف 
) املرجـع الـسابق(" أبـو حطـب وصـادق "إال أن هذا ال يكفى من وجهة نظر  

ِّللقول بأن القانون الال سببى أصبح يعرب عن عالقة سببية إال إذا كانت العالقة ذات 
 وليـست مـن النـوع الـذ يمكـن قلبـه أو عكـسه Unidirectional اجتـاه واحـد

Reversal)عالقة ذات اجتاهني إىل " سـبب "فإذا عولج األثـر عـىل أنـه ).أ وأد 
; أمـا إذا )أ عالقة ذات اجتـاه واحـد(نتيجة خمتلفة; كانت العالقة من النوع األول

 عالقـة ذات أ(أدت هذه املعاجلة إىل نفس النتيجة ظلت العالقة من النوع الثـانى,
 ).اجتاهني

; فهى نـادرة ىف العلـوم النفـسية )ِّالرشطية أو العلية(أما بالنسبة للقوانني السببية 
ذلـك  .Causal والرتبوية واالجتامعية, وهناك قوانني أكثر ندرة هى القوانني العليـة

أن معظم تلك البحوث ـ وىف حدود إمكانات الباحثني البـرشية والوسـائل املتاحـة 
 احلـصول عـىل املعرفـة, ووسـائل البحـث واالكتـشاف, ال تتعـد حـدود هلم ىف

أ (ِّأما صياغة العالقات العليـة) ٍأ حتديد األ ٍسباب الرضورية(العالقات الرشطية
  .فهى تتعد حدود اإلمكانات البرشية) حتديد األسباب الكافية

WאאW 
ية للسلوك اإلنسانى ىف العلوم الرتبويـة اهلدف الثالث من أهداف الدراسة العلم 

والنفسية واالجتامعية هو السعى نحو التحكم فيه ـ أ الـتحكم ىف هـذا الـسلوك ـ 
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حتى يمكن ضبطه وتوجيهه والتنبؤ به, والضبط هنا يعنى عملية الـتحكم ىف بعـض 
 ما لكى جتعل ذلك احلدث يتم أو متنع وقوعـه, اًالعوامل األساسية التى تسبب حدث

ال يمكن أن تصل البحوث العلمية إىل حتقيق هذا اهلدف إال بعد املرور بـاملرحلتني و
السابقتني أال ومها الوصف اجليد لظواهر هذا السلوك, ثم التفسري الدقيق الصحيح 

  .هلا من خالل حتديد العوامل املؤثرة فيها
ة الرعايـة ولعل هذا اهلدف يقودنا إىل مهمة عاجلة للعلوم اإلنسانية وهى مهم " 

فاملتخـصص ىف . واملساعدة من أجل التوجيه والتحكم والـضبط لـسلوك اإلنـسان
علم النفس وىف علم االجتامع يريد أن يقدم املعرفة للجميع, وهو ال يـستطيع ذلـك 
إال إذا توفر له من الفهم من خالل الوصف والقدرة عىل التعليل من خالل التفسري 

: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صادق, (." املناسبة ما يمكنه من اقرتاح نوع الرعاية
 ).١١١ ـ ١١٠

أن ) ١٩٨٧(" فؤاد أبو حطـب, وسـيد عـثامن, وآمـال صـادق "ويقرر كل من  
والدليل عـىل ذلـك . تنتمى ىف جوهرها إىل هذا املنهج التحكمى  )١(بحوث التقويم

ت أن يكون اهلدف من البحث احلكم عىل الظاهرة موضوع البحـث ىف ضـوء حمكـا
كاخلطة اخلمسية ىف اإلقتصاد, أو منهج (معينة; كمد حتقيق هذه الظاهرة ألهدافها

أو مد الفائدة االجتامعية هلا, أو نطاق مرغوبيتهـا, أو ) املدرسة االبتدائية ىف الرتبية
 إال إذا أضاف إىل ً كامالاًوبالطبع ال يكون البحث تقويمي. درجة فعاليتها وإنتاجيتها

هرة اإلجراءات العملية التى يمكن إجراؤها لتحسني الظروف التى احلكم عىل الظا
أمـا إذا اقتـرص . هتيئ للظاهرة أفضل السبل للوصول إىل املحك املختار ىف تقويمهـا

                                                           
  Evaluation researchبحوث التقويم ) ١(

ُّ     تطبيق املبادئ العلمية, والطرق والنظريات للتعرف عىل العوامـل املهمـة ىف تـوفري بـرامج اخلـدمات 
االجتامعية والرتبوية والعالجية وغريها من الربامج التطبيقية الفعالة, ووصـفها وتطورهـا وقياسـها 

ومما جيدر ذكره أن بحوث التقويم أحد األقسام اجلديدة ىف رابطة علم . ؤ هبا وتغيريها وضبطها والتنب
  . APAالنفس األمريكية 
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ٍالبحث عىل جمرد احلكم عىل مد توفر حمك معني ىف الظاهرة, فإن البحث ـ حينئـذ 
  .Evaluation ال يتعد مستو التقييم

يل حياول الباحثون ىف امليـادين الرتبويـة والنفـسية واالجتامعيـة ومنذ وقت طو 
وهـم . البحث ىف املهارات واالستعدادات التى تؤد إىل النجاح ىف املهن املختلفـة

يأملون أن يؤد الفهم الكاىف للرشوط الالزمة للنجاح ىف هذه املهن, إىل أن يـصبح 
. ستو أداء الفرد ىف عمل معـنيمن املمكن تطبيق اختبارات لالستعدادات تتنبأ بم

فإذا استطعنا أن نحصل عىل مثل هـذه املعرفـة, واسـتطعنا أن نـصدر تنبـؤات عـىل 
درجة كافية من الدقة, سوف يمنع التوجيه املهنى اجليد بعض الناس من أن حياولوا 
ٍإقحام أنفسهم ىف أعامل ال تالئمهم, ولن ينجحـوا فيهـا, وتـستطيع األمـة أن تزيـد 

ا للطاقات اإلنسانية املتوفرة ىف املجتمع, بـضبط عمليـات انتقـاء الطـالب استغالهل
 .للدراسة ىف كافة املجاالت, عن طريق تطبيق اختبارات لإلستعدادات

 ).٧٣: ١٩٩٠فان دالني, (
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:  
ىف هذا الفصل يستكمل املؤلف عرضه ألنـواع أخـر مـن املنـاهج البحثيـة ىف  

وهذه األنواع ال تقبل التصنيف حتـت أ . املجاالت الرتبوية والنفسية واالجتامعية
  .فئة من الفئات التى ذكرت ىف الفصول األربعة السابقة

WאאFאאאWE 
F١EאאFאE Longitudinal Method:  

ُويقصد هبا تتبع نمو فرد أو عدد حمدود من األفـراد فـرتة طويلـة مـن الـزمن ىف  
 حني تتبع نمو األطفال من " أرنولد جيزيل"مظهر معني من مظاهر النمو, كام فعل 

 حـني تتبـع نمـو جمموعـة مـن "مان  تري"امليالد إىل اخلامسة ثم العارشة, وكام فعل 
  . منذ طفولتهم املبكرةاًاألطفال املوهوبني عىل مد ثامنية عرش عام

 .J.A " كومينيوس"ترجع البدايات األوىل هلذه الطريقة إىل الكتاب الذ نرشه  

Comenius وقد تناول فيه طرق تربية الطفـل " مدرسة احلضانة " عن ١٦٢٨, سنة 
 العـامل ىف " آخر عن اً كتاب١٦٥٧ من حياته, ثم نرش ىف سنة ىف الست سنوات األوىل

ولعل هذا الكتاب اآلخري هو أول كتاب ىف العـامل يؤلـف للطفـل ىف صـور . "صور
ورسوم وأشكال, وهلذين الكتابني أثرمها البالغ ىف توجيه االهتامم العلمـى لدراسـة 

يته ومواهبه كام تبدو الطفل لذاته, ال لدراسة الطفل كرجل صغري, واالعرتاف بفرد
وهكذا بدأ الناس هيتمون برصـد نمـو الطفـل خطـوة إثـر . ىف مراحل حياته األوىل

خطوة, ومرحلة بعد مرحلة, وبذلك بدأت الدراسة التتبعية حلياة األطفال, كرتاجم 
 " نــرش املربــى السويــرس ١٧٧٤وىف ســنة . يكتبهــا العلــامء عــن ســري أطفــاهلم

ان يكتبها عن حياة طفله البالغ من العمر ثالث سنوات  مذكراته التى ك"بستالوتز
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وىف سنة . ُونصف ولعل هذه املذكرات هى أول ما نرش ىف العامل عن تراجم األطفال
 وخاصة ىف الـسنوات " فردريك " مالحظاته عن نمو طفله " تيدمان " نرش ١٧٨٧

آلن ىف البحـوث األوىل من حياته, وتتميز هذه الدراسة بالدقة العلمية التـى نراهـا ا
 ـ أول مؤســس لريــاض " فرويــل " نــرش ١٨٢٦والدراســات احلديثــة, وىف ســنة 
 وكانت مادة دراسته تلك تعتمـد " تربية اإلنسان "األطفال ىف العامل ـ كتابه املشهور 

وىف سـنة . اًىف جوهرها عىل مالحظة ورصد سلوك األطفال ىف البيت واملدرسة معـ
 مالحظاته عن النمو اللغو البنته وذلك خالل "  تني" نرش العامل الفرنسى ١٨٧٦

 صـاحب نظريـة " تـشارلز دارويـن"ولقد تأثر . السنوات الست األوىل من حياهتا
 سـرية ختطيطيـة حليـاة " ١٨٧٧النشوء واالرتقاء هبذا االجتاه اجلديد فنـرش ىف سـنة 

ىف  نتـائج دراسـاته عـن ابنـه, وكـان يعتمـد " بربـر" نرش ١٨٨١وىف سنة . "طفل 
تسجيل مظاهر النمو عىل املالحظة اليومية لسلوك هـذا االبـن, وكـان حيـدد تلـك 
. املالحظات العلمية ثالث مرات متتابعة كل يوم, ىف الصباح وىف الظهر, وىف املساء

وقد توصل من ذلك كله إىل رصد بعض مظاهر النمو التى مـا زالـت صـحيحة إىل 
ات الطريقة الطولية وتـواترت أمهيتهـا وقد توالت بعد ذلك نتائج دراس. يومنا هذا

وقـد اهـتم هبـا علـامء هلـم أصـالتهم ىف ميـدان . وفعاليتها ىف دراسة ظـاهرة النمـو
. عن ابنتيه Binet "  بينيه"االكتشافات احلديثة لعلم النفـس املعارص مثل دراسـات 

, وقـد كـان هلـذه الدراسـات ١٨٩٥ نتائج هذه الدراسـات سـنة " بينيه "وقد نرش 
وقد أد هـذا االهـتامم إىل اكتـشاف أول . يتها ىف توجيه اهتاممه إىل النمو العقىلأمه

 .مقياس علمى للذكاء
وهلذه الطريقة قيمة بالغة عندما يروم الباحث اكتشاف ما إذا كانـت اخلـصائص  

من قبيل الذكاء, أو العدوانية أو االتكالية أو املشكالت السلوكية ثابتة مستقرة عـرب 
  .لطويلة من الزمن أم أهنا تتعرض للتقلبات والتذبذبالفرتات ا

وعىل الرغم من أن الطريقة الطولية كثرية النفقات بصفة عامة وتستغرق الكثـري  
, إال أن هنـاك اًمن الوقت, باإلضـافة إىل أن اسـتمرار أفـراد العينـة لـيس مـضمون

ك عـىل مشكالت أساسية ىف سيكولوجية النمو تتطلب األبحاث الطوليـة, مـن ذلـ
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هـل الـدرجات ىف اختبـارات : سبيل املثال عند حماولة الرد عىل تساؤالت من قبيل
ثابتة عىل مر الزمن أم أهنا أقرب إىل التذبذب? وهـل أعـراض ) نسبة الذكاء(الذكاء

االضطراب االنفعاىل التى تظهر ىف الطفولة متيل إىل الثبات والـدوام حتـى مرحلـة 
 األطفال نفس السلسلة املتتابعة مـن اخلطـوات أو املراهقة والرشد? وهل جيتاز كل

املراحل عند تعلم اللغة القومية? هذه األسئلة وكثري غريها ال يمكن اإلجابـة عنهـا 
  .من غري البيانات الطولية

אאW 
يمكن تلخيص مزايا الطريقـة الطوليـة ىف أهنـا تـضمن تثبيـت مجيـع املتغـريات  

يمكن أن تؤثر ىف السلوك ما عدا املتغري موضوع البحث وهـو النمـو, األخر التى 
أو بعبارة أخر زيادة العمر; ذلك أن املجموعة التى تدرس هـى جمموعـة واحـدة 
وهى التى تتطور أو تنمو, وهذا ال شـك يـضيف إضـافة أساسـية إىل دقـة البحـث 

ميز بأنه يتم فيها كام أن هذه الطريقة من ناحية أخر تت. وخضوعه للرشوط العلمية
  .ّمراقبة الطفل ىف بيئة طبيعية دون تصنع أو تكلف

  :بعض االنتقادات التى توجه إىل الطريقة الطولية
أ ـ طول الفرتة الزمنية الالزمة لدراسة ظاهرة ما, مما يؤد إىل درجة قد تبعث ىف 

  .الباحث امللل
 عدم قدرته عىل تتبـع ب ـ اجلهد املبذول من قبل الباحث والذ قد يرتتب عليه

  .الظاهرة ـ موضع الدراسة ـ أو انتقاله إىل مكان آخر
 ّجـ ـ ترسب بعض احلاالت املدروسة من األطفال باالنتقال إىل مدرسـة أخـر

أو أل سبب آخر, مما قـد يقلـل مـن القيمـة اإلحـصائية . أو ترك املدرسة أو الوفاة
  .للدراسة

طـور الـسلوك البـرش بدرجـة يـصبح مـن د ـ قد تتشعب العوامل املؤثرة ىف ت
الصعب حرصها, وقد تؤد إىل إضعاف القيمة العلمية ملا يتوصل إليه الباحث من 

  .حقائق
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אאFאWECross Sectional-MethodW 
, وذلك ىف البحث الذ نرشه العـامل ١٨٥٩يبدو أن هذه الطريقة قد بدأت سنة  

كـام يعـد مقيـاس . عن األطفال حـديثى الـوالدة Kussmaul " كوسمول"األملانى 
 وأعلنـاه بالتتـابع " سـيمون " وزميلـه " بينيه "الذكاء الذ اكتشفه العامل الفرنسى 

, إحـد املراحـل الرئيـسية ىف تأكيـد أمهيـة الطريقـة ١٩١١, ١٩٠٨, ١٩٠٥سنة 
ة لألفـراد املستعرضة, وذلك ألن املقياس قام ىف جوهره عىل دراسة اخلواص العقلي

عام  Gessell " جيزيل"وقد اهتم . الذين متتد أعامرهم من الثالثة إىل اخلامسة عرشة
 بدراســة اخلــواص النفــسية للــسنوات اخلمــس األوىل مــن حيــاة األطفــال ١٩١٩

واستخدم ىف هذه الدراسة الطريقة املستعرضة والطريقة الطولية, ونـرش كتابـه عـام 
وقد تابع هذه الدراسـات التـى . " قبل املدرسة  النمو العقىل لطفل ما" عن ١٩٢٥
ىف روســيا,  Bechtrev " بخرتيـف" ىف الواليات املتحدة, كل من " جيزيل "بدأها 

 Piaget "  جـان بياجيـه"وقد اهتم العامل السويـرس . ىف فيينا Buhler " بوهـلر"و

واسـتخدم  بدراسة بعض الصفات العقلية لألعامر الزمنية املتتابعـة ١٩٢٣منذ سنة 
ىف ذلك الطريقة املستعرضة, وتعد دراساته األوىل عن تعلم اللغة وتطورها من سنة 
إىل أخر, ودراساته عن نمو مفهوم العـدد عنـد األطفـال نـامذج علميـة واضـحة 

 " بياجيـه "ألصالة الطريقة املستعرضة ىف دراسة املظاهر النفسية للنمو, وقـد تـابع 
وظهرت دراسته عن . راسته عن نمو االستدالل د١٩٢٤هذه الدراسات فنرش سنة 

, ودراسـته ١٩٣٢, ودراسته عن النمو اخللقى سـنة ١٩٢٧نمو مفهوم السببية سنة 
, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم الكـم سـنة ١٩٤١الثانية عن نمو مفهوم العدد سـنة 

, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم ١٩٤٦, ودراسته عن نمو مفهوم الـزمن سـنة ١٩٤١
) واملكـان(, ودراسته عن نمو مفهوم الفراغ١٩٤٦ والرسعة سنة الطفل عن احلركة

, ولعل هذا التتـابع الفكـر ١٩٥١, ودراسته عن مفهوم الصدفة سنة ١٩٤٨سنة 
 خلـصوبة الطريقـة اً واضـحاًلدراسة مفاهيم الطفل املختلفة ومظاهر نموهـا تأكيـد

ة املـستعرضة املستعرضة ىف دراسة مظاهر النمو, ومراحل تطورها, وتعتمد الطريقـ
اآلن عىل االختبارات اجلامعية واالستبيانات والطـرق احلديثـة للقيـاس النفـسى ىف 
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وبـذلك تـصبح أيـة . الكشف عن املظاهر الرئيسية لكل مرحلة من مراحـل احليـاة
جتربة تستخدم هذه املقاييس وتلتزم ىف اختيارها ألفراد التجربة بأعامر زمنيـة حمـددة 

 .ريقة املستعرضة ىف دراسة مظاهر النمومتمشية ىف منحاها مع الط
وهكذا يمكن القول أن املقصود بالطريقة املـستعرضة هـو دراسـة عينـات مـن  

األفراد ىف فئة عمر واحدة هبدف حتديد اخلصائص املختلفة التى متيز هـذا العمـر أو 
وتوصـف هـذه الطريقـة بأهنـا . هذه املرحلة العمرية املعينة التى يدرسـها الباحـث

ضة ألهنا تنصب عىل دراسة قطاع عرىض ىف النمو, كام توصف بأهنا معياريـة مستعر
ألنه عن طريق هذه املستويات يمكن مقارنة أ طفل بمجموعـة مـن األطفـال, أو 

 مقارنة جمموعة عمرية بمجموعة عمرية أخر أو أكثر إذا جتمعت لدينا اًيمكن أيض
  .معايري النمو ىف مراحل متتالية

لتطبيـق هـذه الطريقـة املـستعرضة بدراسـة نمـو القـدرة عـىل  ًولنرضب مـثال 
االستدالل لد األطفال, وذلك بأن نتخري جمموعة من عرش أطفال مـن كـل عمـر 

سنتان; أربع سنوات; ست سنوات; ثامنى سـنوات; عـرش : من األعامر الستة التالية
بـارات ثم نقارن متوسط أداء املجموعات الـست ىف اخت. سنوات; واثنتا عرشة سنة

  .االستدالل
وإذا حاولنا املقارنة بني الطـريقتني ـ الطوليـة واملـستعرضة ـ مـن خـالل املثـال  

السابق لوجدنا أن من الطبيعى أن الباحث لو أراد أن يستخدم الطريقـة الطوليـة ىف 
دراسته لنمو القدرة عىل االستدالل لد األطفال وتطورها, لكان عليه أن يستغرق 

تعني عليه أن يقيس االستدالل عنـد جمموعـة واحـدة مـن سـتني عرش سنوات, إذ ي
 عىل فرتات من الزمن مقدارها سنتان فيام بني سن الثانية وسن الثانيـة عـرشة, ًطفال

  .وأن يقدر متوسط ما يقع من النمو ىف القدرة عىل االستدالل كل سنتني
صلة للنمـو, كـام إال أنه مما يعاب عىل هذه الطريقة أهنا ال تتضمن استمرارية متـ 

 أننــا ال نــضمن أن جمموعــة عمريــة معينــة مــن األفــراد ســوف تــصبح ىف مــستو
املجموعة الالحقة هلا حني تصل إىل عمرهـا; إذ أن ضـبط وتثبيـت املتغـريات بـني 
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عينات البحوث والدراسات املختلفة عملية صعبة وشاقة, وقد تكون ظروف عينـة 
 مـن الطريقـة األوىل لـسهولتها اًكثـر شـيوع فريدة ال تتكـرر بيـد أهنـا أاًمنها ظروف

  .واقتصادها ىف اجلهد والنفقات
 املنحـى "ومما جتدر اإلشارة إليه ىف هذا الـصدد أن هنـاك طريقـة يطلـق عليهـا  

وهـى  Short-Term Longitudinal Approach الطوىل عىل االمتداد الزمنى القصري
قة الطوليـة وبعـض مزايـا الطريقـة طريقة جتمع بني بعض املزايا التى تتوفر ىف الطري

وىف هذا املنحى يقوم الباحث باختبار جمموعة من األطفـال مـن أعـامر . املستعرضة
متداخلة عىل فرتات متكررة من الـزمن بحيـث يكـون لديـه جمموعـة أوىل خيتربهـا 

 عند أعامر اخلامسة والسادسة والسابعة وجمموعة أخر خيتربهـا عنـد أعـامر اًسنوي
وبذلك تزوده املجموعتان بالبيانات الطولية عـن األداء . لثامنة والتاسعةالسابعة وا

عند األعامر اخلمسة, مع أن الدراسة ـ عىل هذا الوضع ـ ال تستغرق أكثر من ثـالث 
 من املجموعتني يتم اختبـاره عنـد ًويمكن أن نضيف إىل ذلك أن كال. سنوات فقط

بني املجموعتني املختلفتـني ىف نفـس سن السابعة, بحيث يصبح من امليسور املقارنة 
  .العمر

אאW 
من إجيابيات الطريقـة املـستعرضة أهنـا تقـرص الوقـت الـالزم للحـصول عـىل  

ذلـك أنـه ال يكـون علينـا عندئـذ أن ننتظـر . املعلومات الالزمة فيام خيتص بـالنمو
سـن العـرشين, بـل يمكـن  حتى ندرس النمو منـذ املـيالد حتـى ًعرشين سنة مثال

حسب هذه الطريقة أن نحصل عىل جمموعات من األفراد تقع عند نقاط معينة عـىل 
 اًطول هذه الفرتة ونقوم بدراستها ىف وقت واحد فنخترص بـذلك الوقـت اختـصار

  .اًشديد
  :بعض االنتقادات التى توجه إىل الطريقة املستعرضة

 للبحـث العلمـى الـدقيق, كـام حيـدث عدم توفر العينة املتطابقة التى تكفـى) أ(
  . ىف دراسة سلوك الرضيع, أو عند دراسة املسنني, وأبناء الشيخوخةاًأحيان
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 للدراسة مع أمهية متثـيلهم ىف اًقد يرفض بعض األفراد أن يكونوا موضوع) ب(
  .عينة البحث, كأن يرفض الراشدون مقابلة الباحث أو الدارس

 مـن أسـلوب الدراسـة, كـأن خيـاف أبنـاء قد خياف بعـض أفـراد العينـة) جـ(
الشيخوخة من أن تكشف املقاييس واالختبارات عـام يـسرتون مـن أنفـسهم أو ال 

حقيقـة أن . حيبون أن تربزه الدراسة من األمور التى هتددهم وهتدد حاجاهتم لألمن
هناك مرحلة من مراحل تطور السلوك اإلنسانى تتوفر فيها لكل باحث عينة مالئمة 

, وخاصة ىف مراحل السلوك اإلنسانى ىف فرتة الدراسة, إال أن ذلك قـد اًونوع اًعدد
: ١٩٨١عامد الدين إسامعيل وأمحد غاىل, (. بالنسبة ملراحل أخراًال يكون صحيح

 ).٥٧ ـ ٥
قد ال يمكن ىف استعامل الطريقة املستعرضة تثبيت كل العوامل بحيث يمكن ) د(

, ىف ًفقد ال يمكن مثال.  اختالف ىف املجموعاتالقول بأن االختالف بينها يرجع إىل
عمل دراسة مقارنة بني قطاع من السلوك ىف مرحلة البلوغ وآخر ىف مرحلة أواسـط 
العمر, أن نؤكد أن أبناء أواسط العمر قـد عاشـوا ىف نفـس الظـروف املـؤثرة التـى 

وك ُيعيش فيها البالغون من القطاع اآلخر بحيث يمكن أن تعـز الفـروق ىف الـسل
بني املجموعتني إىل تغيري األفراد أنفـسهم واجلـدول التـاىل يوضـح مزايـا وعيـوب 

 ).Hurlock, E. 1972( .الطريقتني ىف عبارات موجزة
ًجدول يلخص تقييام ِّ   لكل من الطريقة الطولية التتبعية" هريلوك " أجرته ُ
 ).١٦: ٥, ط ١٩٧٢هريلوك, (" املقارنة "والطريقة املستعرضة 

 الطريقة املستعرضـة الطوليـةالطريقة 
  :املميزات: ًأوال

تسمح بتحليل مظاهر نمو كل طفـل عـىل ) ١(
  .حدة

 
  .توفر الوقت) ١(

تسمح بدراسة مقـادير الزيـادة ىف النمـو  ) ٢(
 ).النضج(اجلسمى

تعطــى الباحــث صــورة واضــحة عــن  ) ٢(
الــسامت النمطيــة املميــزة لنمــو األطفــال 

  .وسلوكهم ىف أعامر خمتلفة
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 الطريقة املستعرضـة الطوليـةالطريقة 
تتــيح الفرصــة لتحليــل العالقــات بــني  )٣(

  .العمليات االرتقائية والعمليات التجريبية
  .ًتطبيقها حيتاج إىل نفقات قليلة نسبيا )٣(

تتيح الفرصة لدراسة تـأثريات التغـريات  )٤(
الثقافية والتغريات البيئية ىف كـل مـن الـسلوك 

   .والشخصية

  .واحد) باحث(يمكن تطبيقها بمجرب)٤(

  :العيوب: ًانياث
تتطلب بصفة عامة القيام بدراسـة تتبعيـة  )١(

وهـذا . ِّلكل جتربة جديـدة يقـوم هبـا املجـرب
ــستغرقه  ــذ ت ــت ال ــن الوق ــل م ــدوره يطي ب

   .الدراسة

 
ًتعطـى, فقـط, متثـيال تقريبيـا للعمليـات  )١( ً

  .النامئية

اينات التى توجد ـ ال تضع ىف اعتبارها التب )٢(   .تطبيقها حيتاج إىل تكاليف ضخمة)٢(
  .بطبيعة احلال ـ داخل املجموعات العمرية

ــة أو البيانــات ىف هــذه  )٣( املــادة العلمي
الطريقة تكون شـاملة, وبالتـاىل فمـن املرهـق 
ًجـــدا للباحـــث أن يـــستوعبها فـــضال عـــن  ً

  .استخدامها كلها
من الصعب ىف هذه الطريقة االحتفاظ ) ٤(

  .بالعينة األصلية من املفحوصني
مـن املحـتم ىف أغلـب األحـوال ملـن  )٥(

ــسابقة عــن دراســات  ــارير ال ــستعرض التق ي
ــرات  ــا عــىل ثغ ــر فيه ــا أن يعث ــت طولي   .وتباينات ىف النتائجًأجري

ال تضع ىف اعتبارها التغريات الثقافيـة )٣(
  .أو البيئية عرب الزمن

وهكــذا يمكــن دراســة أ ظــاهرة نفــسية ىف تطورهــا وىف نموهــا بــالطريقتني  
ابقتني الطوليـة واملـستعرضة وىف كـال الطـريقتني يقـوم الباحـث بسلـسلة مـن الس

ُففى الدراسة الطولية, تقـاس حـاالت النمـو ويـتم . املالحظات املخططة واملنظمة
 نخترب ونقيس ًفمثال. تتبع مظاهره املراد دراستها لد نفس األطفال ىف أعامر خمتلفة

غريات وذلك حيـنام يبلغـون مـن العمـر نفس املجموعة من التالميذ ىف عدد من املت
الثانية عرشة والثالثة عرشة, والرابعة عرش, واخلامسة عرش, ونحـدد أنـامط نمـوهم 

ولكـن عنـدما نقـوم بدراسـة . الفردية بالنسبة لتلك العوامل إبـان هـذه الـسنوات
 من أن نكرر قياس نفس األطفال, فإننا نطبق جمموعة واحـدة ًمستعرضة, فإننا بدال
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قاييس عىل أطفال خمتلفني من كل مستو عمر, ثم نحسب نسب املتغريات من امل
 لكل جمموعة ونحدد هذه النسب لكى نصل إىل تصور لألنامط العامـة للنمـو لـد
ًكل األطفال من سن الثانية عرش حتى اخلامسة عرش, وعادة مـا تـصف الدراسـات 

 تـضمن جمموعـات املستعرضة عوامل للنمو أقل من الدراسات الطوليـة, ولكنهـا
أكثر, أما ىف الدراسات الطولية, فمن املحتمل أن نالحظ مفحوصـني أقـل ونقـيس 

 ).٥٨ ـ ٥٧: ١٩٨٦طلعت منصور وآخرون, (متغريات أكثر
)٣ (אאאWCross-Sequential StudyW 

ة ىف تقوم هذه الطريقة عىل أساس اجلمـع بـني الطـريقتني الطوليـة واملـستعرض 
 هلذه الطريقة عـىل النحـو اًوتتم الدراسة وفق. حماولة االستفادة من مميزات كل منهام

متثــل عمــر ســنة واحــدة, ) أ(األوىل: لنفــرتض أننــا أخــذنا ثــالث عينــات: التــاىل
متثل عمر ثـالث سـنوات, وذلـك مـن ) جـ(متثل عمر سنتني, والثالثة) ب(والثانية

  . الثالث األوىل من العمرالنمو اللغو ىف السنوات: أجل دراسة
  .ندرس املحصول اللغو لد كل عينة ونسجل النتائج: املرحلة األوىل
التى يصبح عمـر أفرادهـا سـنتني ) أ(وىف العام القادم نتابع العينة: املرحلة الثانية

التى يصبح أعامر أفرادها ) ب(وباملثل املجموعة. ونسجل حصيلة حمصوهلم اللغو
  .ثالث سنوات

التـى ) أ(نتابع أفـراد العينـة: وىف العام الذ يليه أ العام الثالث: رحلة الثالثةامل
يصبح عمر أفرادها ثالث سنوات ونسجل حصيلة حمصوهلم اللغو.  

) ب(طـوال ثـالث سـنوات, والعينـة) أ(هبذه الطريقة نكون قد تتبعنـا العينـة  
الطريقـة الطوليـة مـن  تظهـر سـلبيات اًوهنا أيض. سنة واحدة) جـ(سنتني, والعينة

وىف نفـس الوقـت . حيث إهدار اجلهد وعدم ضامن بقاء العينة طوال ثالث سنوات
تضمن هذه الطريقة األخذ بعني االعتبار املحافظة عىل حتقيق أكرب قدر مـن التكـافؤ 
ىف الظــروف لــد العينــة الواحــدة, أمــا مالحظــة الفــروق الفرديــة فقــد عوضــته 

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٤حممد عودة ورفقى عيسى, ().جـ(,)ب(االستعانة بالعينتني
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 من خمتلف األعامر تـتم مالحظـتهم اًواخلالصة أننا ىف هذا املنهج نستخدم أفراد 
 وعىل نحو متكرر ىف عدد من املرات املختلفة وىف هذه اًأو قياسهم ىف وقت واحد مع

والقيـاس احلالة يمكن أن تعترب فروق العمر ىف أ مناسبة من مناسـبات املالحظـة 
تنتمى ىف جوهرها إىل البيانات التى نحصل عليها بالطريقة املستعرضة, والتغـريات 
التى حتدث ملجموعة عمرية معينة ىف املناسبات املختلفة للقياس واملالحظة من نـوع 
البيانات التى نحصل عليها بـالطريق الطوليـة ويـضاف إىل ذلـك نـوع جديـد مـن 

ألعامر املتساوية ىف املناسبات املختلفـة للمالحظـة البيانات متثله املجموعات ذات ا
والقياس, وذلك ملعرفة ما إذا كان مليالد الفرد ىف وقت معني أو انتامئه جليل بذاته لـه 

 ).١٩٩٠آمال صادق, فؤاد أبو حطب, (.آثار فارقة
)٤ (אאא Cross-Cultural Studies:  

رن العرشين املاىض, عـدة دراسـات تقـارن ظهرت ىف السنوات األخرية من الق 
فيام بني أعضاء أو أبناء احلضارات املختلفة, وهذه الدراسـات عـرب احلـضارات هلـا 
قيمة بالغة ىف التوصل إىل حقائق جديدة عن تأثري العوامل االجتامعية الكـرب عـىل 

مثال ذلك أن الدراسات عرب احلضارات . خصائص الشخصية أو القدرات املعرفية
د تبحث عن تأثري التنظيم العائىل, أو تأثري أوجه النشاط املهنـى واالقتـصاد, أو ق

االنتامء إىل طبقة اجتامعية معينة, أو إتباع الوالدين ألسـاليب تنـشئة معينـة أو إتبـاع 
أنامط حياة معينة, وىف ميسور الدراسات عرب احلـضارات املختلفـة أن تؤيـد لنـا أو 

. ن أن هناك اجتاهات عاملية عامـة ىف تطـور النمـوتدحض ما يزعمه بعض الناس م
ىف :  عواصـف وأنـواء" مـا ينظـر إليهـا عـىل أهنـا فـرتة اًمثال ذلك أن املراهقة كثري

 " ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة, ولكــن ااحلضارات الغربيـة ـ وخـصوصـً
هقة مع ذلك أظهرت منذ سنوات عديدة أن املرا Margaret Mead " مارجريت ميد

 عىل سـبيل املثـال, تكـون فـرتة اسـرتخاء " حضارة الساموا "ىف بعض احلضارات 
 النمـو تـدعمها ىف بعـض األحيـان الدراسـات عـرب "عموميـات"ولكن . وسعادة

 ).٨٤: ١٩٨٦ُبول مسن وآخرون, (.احلضارات
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 أن األطفال ىف مجيع أنحـاء العـامل تـصدر عـنهم الكلـامت األوىل ًمن ذلك مثال 
ر الثانى عرش من العمر وإهنم يتمكنون من املشى حواىل الـشهر الثالـث حواىل الشه

عرش, كذلك نجد أن معظم األطفال يبدأ ظهور القلق عليهم ىف حضور الغرباء فيام 
  .بني الشهر الثامن والشهر الثانى عرش وهكذا

ثم أن الدراسات عرب احلضارات توسع من نطـاق املالحظـات, وبـذلك تتـيح  
ل إىل استنتاجات ما كان يمكن بلوغها بدراسـة حـضارة واحـدة أو الفرصة للتوص
مثال ذلك أنه يصعب علينا ان نتعرف عىل تأثري األنامط املختلفـة مـن . جمتمع واحد

رعاية الطفل ـ من قبيل الرعايـة اجلامعيـة لألطفـال وتعـدد األمهـات عـىل سـامت 
األطفـال األمـريكيني, شخصية األطفال لو أننا اقترصنا عىل دراسة عينة واحدة من 

ولكننا نستطيع مالحظـة .  ىف الواليات املتحدةاًفإن هذه األنامط قليلة االنتشار نسبي
األطفال الذين ينشأون ىف املزارع اجلامعية ىف بعـض الـبالد األخـر حيـث تكـون 
رعاية الطفل مسؤولية اجلامعة بأرسها, ثم نقارن بني سلوك هؤالء األطفـال الـذين 

التى تتألف من األبوين واألبناء, وهنا  Nuclear families ألرس النوويةينشأون ىف ا
  : مؤداهًيمكن أن نطرح تساؤال

 هل هناك مبادئ عامة عاملية حتكم تطور النمو املعرىف أو نمو الشخـصية? وهـل 
جيتاز كل األطفال نفس السلسلة املتتابعة من املراحل العقلية, كـام يـذهب إىل ذلـك 

 هذه األسئلة ال يمكن اإلجابة عنها إال بإجراء البحوث والدراسـات بياجيه? أمثال
ًعرب احلضارية املوسعة, وفضال عن ذلك فإن الدراسات عرب احلضارية جتنبنـا امليـل 
إىل املبالغة ىف تعميم النتائج التى نتوصل إليها من دراسـاتنا لألطفـال األمـريكيني, 

ــامتنا احلــضار ــصنا وس ــه إىل خصائ ــا نتنب ــو وجتعلن ــواهر النم ــديرنا لظ ــد تق ية عن
 ).٥٠: ٤٨املرجع السابق, .(التطور

ويف مجلة واحدة يمكن القول أن الدراسات عرب احلضارية أو عرب الثقافية تعتمـد 
بشكل أساسـى عـىل مالحظـة ودراسـة نمـط سـلوكى معـني, أو ممارسـة معينـة, 

الـشكل التـاىل ومالحظتها لد األشخاص ىف الثقافات املختلفة واملقارنة بيـنهم, و
 .يلخص البحوث النامئية
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Wאא Comparative method:  
W 

 أو " علم االجـتامع املقـارن" أو " علم النفس املقارن " يذكر بعض الباحثني أن 
ًال يعـد ـ أ علـم فـيهم ـ فرعـا ىف فـروع علـم ) الرتبية املقارنة(علم الرتبية املقارن

لم االجتامع أو علم الرتبيـة, وإنـام هـى علـوم قائمـة بـذاهتا, وتتبـع ىف النفس أو ع
 وقد بـدأ Comparative research methodبحوثها ودراساهتا منهج البحث املقارن 

هذا املنهج بداية متواضعة إذ اقترص عىل ىف بداية تطبيقاته عىل وصف ما هو قائم, ثم 
وبعبـارة أخـر اقتـرصت تطبيقـات هـذا مقارنة ما هو قائم هنا بام هو قائم هناك, 

ٍاملنهج عىل وصف ما هو موجود ىف جمتمع ما, ومقارنتـه بـام هـو موجـود ىف جمتمـع  ٍ
آخر, ىف ضوء اختالف الثقافة ىف كل من املجتمعني ـ فعىل سبيل املثال يمكن وصف 

ٌنظام التعليم ىف بلد ما كاليابان مـثال ومقارنتـه بـام هـو قـائم ىف الواليـات املت ً حـدة ٍ
األمريكية, كام يمكن مقارنة تاريخ الرتبية ىف اململكة العربيـة الـسعودية, بمثيلـه ىف 
مجهورية السودان, ويمكن مقارنة عملية إعداد املعلـم ىف كـل مـن مـرص واألردن, 

 . وأملانيا وفرنسا وهلم جرا
 ولكن بتطور استخدام املنهج املقارن, مل يعد يقترص استخدامه عىل جمرد مـا هـو 

ائم ىف بلدان خمتلفة, بل امتد هذا االسـتخدام ليـشمل التأويـل, والتفـسري ىف كـل ق
حالة; بمعنى آخر أصبح منهج البحث املقارن هيدف إىل اكتشاف القوانني اخلاصة ـ 

 . ٍىف ظل ثقافة ما, وىف ظل ظروف اجتامعية وحضارية خاصة هبذه الثقافة
 العـادات, أو املامرسـات أو وهنا يمكن القول أن هذا املنهج يتيح فـرص تفهـم

الطقوس, ومن ثم سلوك أو ممارسات األفراد رغم تباينهـا مـن جمتمـع آلخـر, كـام 
 . ًحياول هذا املنهج أيضا تقىص الدوافع وراء كل نظام, أو ىف داخل كل جمتمع

אאאW 
ن املنـاهج مـر  تتواتر ىف كتب مناهج البحث اإلشارة إىل أن تطور هذا الـنمط مـ

 : وذلك عىل النحو التاىل) أو مراحل(بثالث خطوات
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كانت البحوث والدراسات املقارنة تستهدف نقـل أو اسـتعادة نظـام أو : األوىل
ٍفكر أو مقررات تربوية موجودة ىف بلد ما, وهتدف بلدان أخر إىل احلصول عىل ما 

ًتقدما ـ باملفهوم النسبى ملعنـى ٍويتم النقل من بلد أكثر ... هو قائم كى يتم نقله إليها
ًالتقدم ـ ىف الشؤون التعليمية والرتبوية إىل بلد أقـل تقـدما ىف مثـل هـذه الـشؤون,  ٍ
وواكبت عملية النقل املذكورة, بعض اإلصالحات ىف النظم الرتبوية ىف البالد التـى 

 . ايتم النقل إليها, مما أسهم ىف مواجهة بعض املشكالت الرتبوية وإجياد حلول هل
أن مـن الـرواد األوائـل الـذين تركـوا ) ١٦٣: ٢٠٠٦(" عزيـز داوود " ويذكر 

 Horas " هـوراس مـان"بصامهتم عىل هذه املرحلة ـ مرحلة النقـل أو االسـتعارة ـ 

Mann فقد زار دوال أوروبية كثرية ونقل منها وعنها, وتأثر بام كان شـائعا ىف أملانيـا ,ً ً
قل بعـض مـا كـان ىف أملانيـا إىل الواليـات املتحـدة منذ ما يزيد عن مائة عام, وقد ن

ــة, و ــارد "األمريكي ــر برين ــا Henry Bernard " هن ــارات ألورب ــام بزي  الــذ ق
لالستفادة من اخلربات الرتبوية والتعليمية هبا, حتى يتمكن من اإلسـهام ىف تطـوير 

بني ىف اإلحتـاد ًالرتبية والتعليم ىف الواليات املتحدة األمريكية أيضا, وقام أحـد املـر
ً بزيارة ألوربا ليعرف ما كان سائدا Usthinsky " أوسنسكى"السوفييتى آنذاك, هو 

من نظم تعليمية لتتم االستفادة منها ىف روسـيا; وكـان يغلـب عـىل مـنهج البحـث 
 إذ أن زيـارة هـؤالء الـرواد للبلـدان املختلفـة, " الوصـفية "املقارن وقتئذ املـسحة 
ية, خالل القرن التاسـع عـرش, كانـت هتـتم ىف املقـام األول وبخاصة البالد األورب

 . برصد ما هو قائم, واالستفادة منه ـ كام ذكرنا ـ بالنقل أو االستعارة
 وىف بداية القرن العرشين ظهرت آراء كثرية تناد برفض األسلوب الذ كـان 

ت هـذه ًقائام خالل القرن التاسع عرش ت أعنى أسلوب النقل واالستعارة ـ وأبـرز
ٍاآلراء األخطاء التى ترتبت عىل نقل الواقع الرتبو من مكان ما إىل مكان آخر دون 
ًحماولة لدراسة الظروف والعوامل املؤثرة التى جتعل نظاما تربويا أو إدارة تربوية ما;  ً

واملعـروف أنـه مـن . ٍأو مقررات دراسية ما; تصلح ىف بلد وال تصلح ىف بلـد آخـر
تشاهبة بني الدول املختلفة, وفق إطارها التارخيى, ومـصادر الصعب إجياد ظروف م

الثروة فيها, والتوزيع والنهج األيديولوجى املطبق فيها أو املعمول به, أضف إىل مـا 
 .سبق السياقات الثقافية واحلضارية بني الدول املختلفة
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 مايكـل "كانت جلهود تربويني عديـدين مـن أمثـال املربـى اإلنجليـز : الثانية
 وغريمها, األثر ىف إبراز الدور الفاعل Kandel " كاندل" وMicheal Sadler "ادلرس

للمؤثرات التارخيية واحلضارية والثقافية ىف أ جمتمع واملسؤول عن حتديـد مالمـح 
النظــام التعليمــى فيــه, وأن تبــاين الــنظم االجتامعيــة يعكــس األرضــية التارخييــة 

 . التى حتتو عىل هذه النظمواحلضارية والثقافية هلذه املجتمعات 
إن هذه النقلة الكيفيـة مـن جمـرد الرصـد والنقـل, والوصـف واالسـتعارة إىل  

البحث والربط بني ما هو قائم, واخللفيات املؤثرة, والفعالة من الناحيتني التارخييـة 
والثقافية كانت هتدف إىل توضيح أوجه الشبه وأوجه االختالف بني النظم التعليمية 

  .وية املختلفة ىف ضوء املؤثرات واملسببات التى أدت إليهاوالرتب
وكانت هذه اخلطوة هتدف إىل أن يتجاوز منهج البحث املقـارن خطـوتى : الثالثة

أو مرحلتى الرصد والنقل والوصف واالستعارة من جهة والبحث والربط بـني مـا 
خطـى ثابتـة ـ نحـو هو قائم واخللفيات املؤثرة أو التفسري من جهة ثانية, ويتقدم ـ ب

الفهم العلمى الذ هيدف إىل الكشف عن القوانني التى حتكم الظواهر واملشكالت 
 ).أو الرتبية املقارنة(ىف جمال علم الرتبية املقارن

أن هذه اخلطوة الثالثة يتزعمها اثنان من ) ١٦٥: ٢٠٠٦(" عزيز داوود " ويذكر 
 Brain " برايان هوملز", وGeorge Beereday " جورج برييد"علامء ىف الرتبية مها 

Holmesوأن وجهة نظرمها يمكن تلخيصها ىف اخلطوات األربع التالية , : 
جتميع البيانات من الدول املراد دراستها, ومقارنتها سواء مقارنـة الـنظم : األوىل

الرتبوية أو املشكالت التعليمية, ويفضل أن جتمع البيانات حول هذه النظم أو تلك 
 عن طريق العمل امليدانى ىف الـدول املعنيـة, وينبغـى تـوفر املوضـوعية, املشكالت

 . ًوالبعد عن الذاتية, خصوصا عند جتميع البيانات باالعتامد عىل املالحظة
تصنيف البيانـات واملعلومـات وتنظيمهـا, ثـم حتليـل هـذه املعلومـات : الثانية

ارخييـة, واحلـضارية, وذلـك ىف ضـوء املـؤثرات الت. املستقاة من الواقع املوضوعى
والثقافية, والفلـسفية, بحيـث يقـود كـل ذلـك إىل وضـع فـرض أو جمموعـة مـن 

 . Hypothesesالفروض 
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حماولة البحث عن التامثل والتضاد, أ إجراء تقابل بني املعلومات التـى : الثالثة
يتم احلصول عليها من النظم الرتبوية املختلفة, والبحث عن صيغة تصنيفية جلدولة 

  .علومات حتى تسهل املقارنة بينهاامل
والبـد مـن وضـع معـايري . املقارنة بني النظم أو املقارنة بني املـشكالت: الرابعة

Norms أو حمكات ,Criteria تـسهل عمليـة املقارنـة, حتـى يـتمكن الباحـث مـن 
واملقارنة يمكـن أن تـتم مـن . الوصول إىل أحكام حول نمط التشابه أو نمط التباين

د بطريقة طردية ىف عدة دول, كام قد تتم املقارنة بطريقة تـصورية عقليـة جانب واح
Conceptualization تعتمد عىل املفاهيم املطروحة وراء كل نظام أو مشكلة; بحيث 

 . يستطيع الباحث استخالص القوانني التى حتكم هذه املشكالت أو النظم
אאאW 
ات التى تـستند إىل مـنهج البحـث املقـارن عـىل أربعـة  تقوم البحوث والدراس

 : منطلقات نظرية هى
أن الباحث حني يوظف منهج البحث املقارن ىف جمال العلوم االجتامعية, : األول

بوجه عام, وجمال العلوم اإلنسانية بوجه خاص, فإنـه يتعـني عليـه القيـام بدراسـة 
يها هذه الدراسـة املقارنـة أو مستفيضة للتاريخ احلضار للمجتمعات التى ستتم ف

ُذلك أنه ال يمكن دراسة ظاهرة إنسانية إذا جردت أو تـم عـزال عـن سـياقها . تلك
بمعنى آخر ال يصح أن نقارن بني واقعني تربـويني ىف . التارخيى واحلضار والثقاىف

 جمتمعني, أو ظواهر نفـسية ىف جمتمعـني دون أن نفهـم وبعمـق التـاريخ احلـضار
 . مجتمع أو املجتمعات التى سيدرس فيها الباحث هذه الظواهروالثقاىف لل
. إن لكل جمتمع ثقافته السائدة التى ينخرط فيها مجيع أفراد هـذا املجتمـع: الثانى

وبوجه . واللغة هى أداة التعبري األساسية للثقافة, كام أهنا أداة التواصل عرب األجيال
يشها كـل أفـراد املجتمـع; مثـل اللغـة عام تتسم الثقافة بالعموميات التى يعيها ويع

والفولكلور واحلكم واألمثال, واملحرمات, والعادات العامـة ىف املأكـل واملـسكن 
 . إلخ.. وامللبس
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 ثقافات فرعية متيز رشائح املجتمع املتباينة اًوإىل جانب الثقافة السائدة هناك أيض 
فـراد, أو مـستو من حيث مستو التعليم أو أنامط املهن أو مستويات دخـول األ

  .التحرض والتمدين وما إىل ذلك
ُمثال عـىل متـايز الثقافـات الفرعيـة ىف ) ١٦٧: ٢٠٠٦(" عزيز داوود "ويرضب 

ٍ إن أساتذة اجلامعات ىف ثقافة ما حيملون بعض اخلصائص ": املجتمع الواحد بقوله
 كـسائقى .والعادات واملامرسات; التى قد تتباين مع رشحية أخر ىف الثقافة نفـسها

التاكسى, والعامل ىف مصانع النسيج, والفالحني ىف مزرعة تعاونية وما إىل ذلك من 
أو (أضف إىل ذلك أنه ىف داخل الرشحية املجتمعية الواحـدة. رشائح جمتمعية أخر

هناك تباينات بني األفراد بسبب اخلـربات الذاتيـة التـى ) ىف داخل الرشائح املتشاهبة
اد الرشحية نفسها مما جيعل كل شخصية من شخصيات هؤالء ٍخيربها كل فرد من أفر

األفراد تشرتك مع أفراد املجتمع بوجه عام وأفراد نفس الرشحية ىف صفات وسـامت 
ٍعامة, جتمع بينهم ىف ظل رشحية واحدة, ثم جتعل كل واحد فيهم ينفرد بام يتفـرد بـه 

 . ويتميز به عن اآلخرين
 املنهج املقارن كل ذلك ىف أثناء إجراء بحثه  وإذا مل يدرك الباحث الذ يستخدم

ًأو دراسته ألية ظاهرة تربوية أو نفسية أو اجتامعية, فإنـه يكـون معرضـا ألن يقـف 
فقط عند جمرد الوصف أو عند جمرد قياس مـا يـر, ومـن ثـم سـيفتقر بـالطبع إىل 

شف القدرة عىل التاويل والتفسري, وهذا يرتتب عليه, بطبيعة احلال, عجـزه عـن كـ
 . القوانني التى حتكم الظواهر التى يقوم بدراستها

, فهناك جمتمع تقوم أيديولوجيته عىل النظام )١(أن لكل جمتمع أيديولوجيته: الثالثة
وآخـر يتبـع النظـام الليـرباىل وىف داخـل كـل ) الـشيوعى(الرأسامىل, أو املاركـسى

 املـذاهب وهـذا بخـالف.. أيديولوجية هناك فلـسفات تتـصارع لتفـرض مبادئهـا
العربية ذات البعـد القـومى الـذ حيـرص عـىل القـيم الروحيـة, ويتبـع األديـان, 

                                                           
ٍ ىف أبسط معانيها طريقة أو حمتو التفكري املميز لفرد مـا, أو مجاعـة Ideologyية ُيقصد باأليديولوج) ١( ٍ

ٍما, أو ثقافة ما, كام يقصد هبا النظريـات واألهـداف املتكاملـة التـى تـشكل قـوام برنـامج سياسـى 
 . اجتامعى أ مذهب يتبعه جمتمع ما
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وحـني يقـوم أحـد . ويتمسك بتذويب الفوارق بني الطبقات بطريقة سليمة وهكذا
الباحثني بإجراء بحث يتبع فيه املنهج املقارن سواء ىف املجاالت الرتبوية أو النفـسية 

ن هلذه الفلسفات بصامت ورؤ تتصدر الكثري مـن أو االجتامعية, فإنه سوف جيد أ
املفاهيم املسيطرة عىل أذهان وعقول القيادات التى تعمـل ىف املجـاالت االجتامعيـة 
بوجه عام; والبد أن يدرك الباحث ذلك, حتى يتمكن من تفسري وتأويـل الظـواهر 
التــى يتــصد لدراســتها ىف ضــوء الفلــسفة أو الفلــسفات الــسائدة, أو ىف ضــوء 

ِّأليديولوجيا املوجهة لكل من الفكر واملامرسة, حتى تكون مقارناته حمددة ومقيـدة ا
 . هبذه األطر املتباينة

أن املجتمعات ختتلف ىف مراحـل نموهـا وتطورهـا ىف ضـوء معطيـات : الرابعة
ة ـر الصناعـاوزت عصـة جتـات متقدمـكثرية; فهناك ما يمكن أن نطلق عليه جمتمع

ة, وهناك جمتمعات ـوب واألمتتـا, واحلاسـية واالنفورماتيكـنيتر السيربـما بعد عص
ى, ـة األراضــوط األمطار لزراعـار سقـة, وانتظـال تزال تعيش عىل الزراعة البدائي

ًل ال تزال تستخدم الدواب, وتعيش مراحل تارخييـة تتخلـف كثـريا عـن القـرن ـب
 التقــدم العلمــى العــرشين وبــدايات القــرن احلــاد والعــرشين, هــذا مــن ناحيــة

 . والتكنولوجى
 ومن ناحية أخر, هنـاك التقـدم االجتامعـى, إذ نجـد جمتمعـات ديموقراطيـة 
بأنامط ديموقراطية متباينة, فهناك ديموقراطية ىف الغرب, وديموقراطية ىف الـرشق, 
وديموقراطيات ىف دول العامل الثالث, وكذلك هناك حتديد ملا هو مقصود بالشعب, 

 احلاكم, أم اجلامهري العريضة, أم هـو كـل الطبقـات وكـل الـرشائح, هل هو النظام
وهذه االعتبارات والـرؤ املختلفـة تـنعكس مفاهيمهـا عـىل . إلخ.. وكل الفئات

الظواهر االجتامعية; وعىل الباحث الذ يستخدم منهج البحـث املقـارن أن يكـون 
قارنـة والتحليـل ًملام بكل ذلك حتى يستطيع اإلفـادة مـن كافـة املعطيـات عنـد امل

والتأويل, ومن ثم تكون رؤيته من داخل املجتمـع بإرهاصـاته, وقيمـه ومفاهيمـه 
 ).١٦٨: ٢٠٠٦عزيز داوود, .(وممارساته
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אאאאW 
 يمكــن القــول أن كــل املوضــوعات ىف املجــاالت الرتبويــة تــصلح ألن تكــون 

ه املوضوعات ـ عىل سـبيل املثـال ـ من هذ. ًموضوعا للبحوث والدراسات املقارنة
املشكالت ىف فلسفة الرتبية, أو تاريخ الرتبية, أو نظم التعليم, أو اإلدارة املدرسـية, 
واإلدارة التعليمية, وإعداد املعلمني, ونظم االمتحانات وأساليب التقويم, وكذلك 

ري النمـو املوضوعات ىف املجاالت النفسية املختلفة مثل الشخصية, والتعلم, ومعـاي
وكذلك املوضـوعات ىف املجـاالت االجتامعيـة مثـل . وما إىل ذلك.. العقىل املعرىف

 . املشكالت الثقافية, وأساليب التنشئة االجتامعية
ً وىف كل األحوال تبـدأ دراسـة املـشكلة ـ أيـا كـان املجـال الـذ تنتمـى إليـه, 

وع إىل اخللفيـة حتى يمكن حتديد الظاهرة, ىف ضوء الرج) الرقمى(بالوصف الكمى
التارخيية, والثقافية, واحلضارية ىف كل دولة, أو جمتمع, أو حتى ىف حى من األحيـاء 
ىف مدينة واحدة, أو ىف البلد الواحد بني مدنه املختلفة, أو بـني الريـف واحلـرض, أو 

وعىل ذلك يمكـن . , أو بني الرشق والغرب ىف الدولة نفسها)١(بني الشامل واجلنوب
ة ظاهرة تعليميـة تربويـة, نفـسية اجتامعيـة, تارخييـة قانونيـة يمكـن أن القول أن أي

 . يتصد هلا الباحثون من خالل منهج البحث املقارن
ثم تبدأ مرحلة ثانية, بعد حتديد الظاهرة أو املشكلة املراد دراستها, ومقارنتهـا ىف 

 ,هذه املرحلـة اإلقليم اآلخر, أو احلى اآلخر, أو الدولة, أو جمموعة الدول األخر
الثانية هى رحلة حتليل الظاهرة, وحماولة تفسريها ىف ضوء سياقها التارخيى والثقـاىف 

 . واحلضار, كام سبقت اإلشارة
ثم تبدأ مرحلة ثالثة, وهى املرحلة األكثر أمهية, أعنى مرحلة فـرض الفـروض, 

 رابعـة, يـتم ًالتى تنبثق عادة من عمليتى التحليل والتفسري السابقتني, ثم ىف مرحلـة
                                                           

ارن ىف دراسـة ظـاهرة التنـشئة ُىف مرص عـىل سـبيل املثـال يمكـن أن يـستخدم مـنهج البحـث املقـ) ١(
االجتامعية, أو عادات الثأر, أو ميول الطالب, أو مشكالت طالب اجلامعة ىف كل من صـعيد مـرص 

 ). الوجه البحر(, ودلتاها )الوجه القبىل(
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 Verification ofإتباع خطوات املنهج التجريبى ىف التحقق من صحة هذه الفروض 

Hypotheses . وبذلك يمكن للباحث أن يكتشف القانون أو القـوانني التـى حتكـم
 . الظاهرة اخلاضعة للدراسة, ىف هناية املطاف

د يـصل إىل  وقد يصل الباحث الذ يستخدم املنهج املقارن إىل قانون عـام, وقـ
قوانني خاصة بمتغريات ختتلف ىف طبيعتها من بلد إىل بلـد, وبـذلك تكـون عمليـة 
ٍاملقارنة علمية الطابع, موضوعية املحتو, وهذا بدوره يفىض بالباحـث إىل مرحلـة 
من الفهم ألوجه الشبه, وأوجه االختالف, كام يساعده ىف التنبؤ بام سوف تؤول إليه 

 الدراســة ىف املــستقبل; إذا مــا اســتجدت ظــروف أو املــشكلة أو الظــاهرة موضــع
ًمؤثرات جديدة عىل الظاهرة أو املشكلة, كـام يمكـن أيـضا الـتحكم ىف املـشكالت 
ّالرتبوية والنفسية واالجتامعية, ما دام الباحث قد توصـل إىل القـوانني التـى حتكـم  ّ

 . هذه املشكالت, أو تلك الظواهر
אאWאאאאאW 

 هناك أربعة اعتبارات يتعني مراعاهتا عند إجراء وتطبيق مـنهج البحـث املقـارن 
 : يمكن ذكرها عىل النحو التاىل

أنه ـ ىف البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث املقارن وتلتزم بـه ـ : األول
 أو املـشكالت البد أن تتم املقارنات بني األنظمة, أو األبنيـة املتامثلـة, أو الظـواهر,

فعىل سبيل املثال يمكن مقارنة طرائق عالج الـرصع ىف .. املتشاهبة ىف دولتني أو أكثر
أكثر من دولة, ويمكن مقارنة الكيفية التى يتم هبا إعـداد معلـم ذو االحتياجـات 

وتتعني اإلشارة ىف هذه األمثلـة وغريهـا, رضورة . اخلاصة ىف أكثر من دولة وهكذا
وذلـك عـالوة عـىل رضورة .  األمرين اللذين نريـد املقارنـة بيـنهامالتامثل التام بني

التأكيد عىل أن املقارنة ال تقف عند حد وصف ما هـو قـائم بالفعـل, بـل ينبغـى أن 
تذهب املقارنة إىل خطوة أبعد من ذلك وهـى حتليـل وتفـسري مـا هـو قـائم هبـدف 

 .  من دول املقارنةٍالكشف عن القوانني التى حتكم الظاهرة املدروسة ىف كل دولة
أنه ـ ىف البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث املقارن, وتلتزم بـه, : الثانى
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ال جيوز انتزاع الظاهرة املراد دراستها من سياقها االجتامعـى والثقـاىف التـى تـشكل 
ًجزءا منه, وذلك ىف كل الدول التى نقارن فيها بني هذه الظاهرة; ذلـك أن الظـاهرة 

ٍراستها, إذا تم فصلها عن سياقها; أصبح الباحث ـ حينئذ ـ يتعامل مـع شـئ املراد د
أضـف إىل ذلـك . خمتلف ومصطنع; فاجلزء يستمد قيمته من الكل الذ ينتمى إليه

أن الباحــث حــني جيــر مقارنــات بــني الظــواهر املتامثلــة ـ وهــى ضــمن أطرهــا 
 إجياد التفسري الطبيعى ملثـل ٍاالجتامعية والثقافية ـ فإن ذلك يساعده إىل حد كبري عىل

وبذلك يوصف مثل هذا اإلجراء من قبل الباحـث; بأنـه عـىل وعـى . هذه الظواهر
ويصبح الباحث بالتاىل . ٍبفلسفة وثقافة املتجمع الذ يتصد لدراسة ظاهرة ما فيه

ًدارسا للظاهرة من داخلها باعتبارها جزءا من نظام أو نسق  ًSystem أو باعتبارهـا ,
ً أو نسقا فرعيا ًنظاما ًSub-Systemكـام أن دراسـة .  داخل نظام أو نسق أشمل وأكرب

املشكلة ىف سياقها تسلح الباحث بفهم مستقبىل ملا سوف تؤول إليه الظاهرة, بمعنى 
ًأن الباحث ـ حينئذ ـ يمكنه التنبؤ, ويعد هذا هـدفا مهـام ىف البحـوث والدراسـات  ً ٍ

 إذا جلـأ الباحـث إىل انتـزاع أو اقتطـاع أو عـزل أمـا. الرتبوية والنفسية واالجتامعية
ٍالظاهرة عن سياقها االجتامعـى والثقـاىف, فإنـه ـ حينئـذ ـ يـدرس الظـاهرة وهـى 

 . مقطوعة الصلة بواقعها التارخيى والفلسفى
 أنه ىف البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث املقـارن وتلتـزم بـه; :الثالث

أو املشكلة, أو موضـوع املقارنـة ىف الـدول املختلفـة ينبغى أن تتم دراسة الظاهرة, 
) ١٧٢: ٢٠٠٢(" عزيز داوود "وهنا يشري . بطريقة تتبعية من خالل الزمان واملكان

) ُالبعـد التـارخيى(ُإىل أنه ينبغى أن ينظر الباحث إىل الظاهرة من خالل بعد الزمان
 احلادث للظاهرة, وبـطء ; إذ أن ذلك يساعده عىل فهم التطور)ُالبعد البيئى(واملكان

أو رسعة حركتها, فاملالحظ أن هناك جمتمعـات تتـسم بالنمطيـة واجلمـود, وتظـل 
مثل مشكالت التخلف بصفة عامـة (الظواهر املراد دراستها كأهنا بمنأ عن الزمن

كاألمية ونوع التعليم وأنامط العمل البدائية ىف الزراعة واحلرف اليدوية والوظـائف 
 كام أن هناك جمتمعات رسيعة التغري وتتالحق فيها األحداث, فنجـد )إلخ.. املكتبية

ًالظاهرات املراد دراستها متجددة ولذلك يعد الزمن عامال شديد األمهية وفعـاال ىف  ً
 . ًإحداث الظاهرات, وتناوهلا, وإحالل ظاهرات ومشكالت جديدة دوما
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قـارن وتلتـزم بـه, أنه ىف البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث امل: الرابع
البد للباحث ـ إذا أراد أن يـصل إىل فهـم الظـاهرة املـراد دراســتها, وأن يتنبـأ بـام 
ستؤول إليـه, وأن يـتمكن مـن ضـبط الظـاهرة والـتحكم فيهـا ـ أن يتعـرف عـىل 
ًاملتغريات التى تؤثر ىف إحداث الظاهرة, حيث يكون بعض هذه املتغـريات مـستقال 

; ذلـك أن التعامـل مـع هـذه )ًمتوسـطا(ًثالـث وسـيطاًوبعضها تابعا, والـبعض ال
ِّاملتغريات يمكن الباحث من الكشف عن القانون أو القوانني التـى حتكمهـا والتـى 

ًوكل ذلك يكون مفيـدا . يرتبط بعضها بالبعض اآلخر, وتتكون قوانني أعم وأشمل
 . للبحث العلمى ىف جماالت العلوم االجتامعية واإلنسانية

אאאאW 
F١E أن البحوث املقارنة بام تتيحه للقائمني هبـا, والعـاملني فيهـا, واملـستفيدين مـن

ًنتائجها, من اإلطالع عىل ما هو قائم ىف بلدان ودول أخر أكثـر تقـدما; وهـذا ىف 
حد ذاته يعد ميزة لكن هذه امليزة يمكن أن تتحول إىل عيب إذا مـا تـم نقـل مـا هـو 

ٍوجود أو متاح ىف بلد أكثر تقدما إىل بلد آخر يقع ىف درجـة أدنـى ىف سـلم التقـدم م ًٍ
بشكل آىل, ذلك أن النقل بشكل آىل قد يـؤد إىل اإلخفـاق ىف حتقيـق اهلـدف مـن 
عملية النقل, وذلك إذا مل توضع الظروف والعوامل الثقافية واملحددات احلـضارية 

 . وإمكانات الواقع ىف االعتبار
ن البحــوث املقارنــة تــشري إىل اخــتالف الــنظم, والــسياسات, والــرؤ, أ) ٢(

ٍوالفلسفات املتباينة, ىف كل بلد أو دولة, وهذا يقيد حركة الباحـث وجيـربه عـىل أن 
يضع كل تلك الظروف داخل سياقها, حتى يتأتى له فهم ما هو قائم داخل املنظومة 

خلها بشكل تعسفى ىف منظومـة كاملة, وال يمكن للباحث أن ينتزع جزئية منها ويد
 . أخر خمتلفة, وإال سببت خلل ىف املنظومة املنقولة إليها

أن الباحثني املبتدئني ىف جمال البحوث املقارنة قد ال يستطيعون استغراق كل ) ٣(
العوامل واملتغريات التى حتكم الظاهرة املراد دراستها أو املشكلة املراد تناوهلا, فـإذا 

ٍالباحث املبتدئ أن يقارن بني أكثر من بلد وفق درجة التقدم, أو وفق كان يتعني عىل 
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النظام السياسى, واملستويات االقتصادية االجتامعية السائدة, أو وفق األيديولوجيا 
املتحكمة واملوجهة هلذا النظام أو ذلك, فإنه سيكون من الـصعوبة بمكـان كبـري أن 

تغريات التى تعد األرضية املناسبة خللـق يفهم الباحث املبتدئ كل هذه العوامل وامل
 . هذه الظاهرة أو تلك املشكلة, أو املجال الذ أفرزها

ًأن البحوث والدراسات املقارنة تواجـه مأزقـا كبـريا; ذلـك أننـا ىف القـرن ) ٤( ً
احلاد والعرشين نعيش ىف عامل يغلب عليه التغري الدائم والال ثبات, كام أن رسعـة 

َّات املختلفة وىف الدول املختلفة, تتعدل بمعدالت رسيعة ىف ضوء التغري ىف املجتمع
االنفجار املعرىف املتالحق, وتطبيقاتـه التكنولوجيـة; ومـن ثـم تـصبح الدراسـات 
املقارنة أسرية لفرتات إجراء البحوث والدراسات فيها, بمعنى أهنا تتسم باحلالية أو 

جد أن هـذه البحـوث والدراسـات ; عند إجراء املقارنات, وقد ن)هنا واآلن(اآلنية
املقارنة ـ بعد سنوات قليلة من إجرائها ـ قـد أصـبحت بعيـدة عـن الواقـع اجلديـد 
بحكم رسعة التطور, ومن ثم تصبح الدراسات ذات تأثري ضئيل من حيـث حركـة 
الزمن, ولكنها قد تكون ذات قيمة من الوجهة التارخيية حيث ترشح مراحل التغيري 

 . زهتا هذه املجتمعاتوالتطور التى اجتا
أن بعض الباحثني الذين يستخدمون املنهج املقارن, قـد يكونـوا متحيـزين ) ٥(

وغري حياديني ـ ذلـك أن أحـد البـاحثني قـد يتبنـى أيديولوجيـة معينـة, أو فلـسفة 
ًسياسية خاصة; ومن ثم قد يقلل أو يشوه معطيات وحقائق ختص نظاما آخر خيتلف 

فأحد الباحثني الـذين يتبنـون . ه عام يتحيز له هذا الباحثىف أيديولوجيته, أو فلسفت
الفلسفة الربامجاتية األمريكية ىف نظام التعليم, قد يغض الطرف عن بعض احلقائــق 

 .املهمة ىف نظام التعليم ىف ظل الفلسفة الشيوعية الروسية وهكذا
ل  واخلالصة أن البحوث التى تتبع منهج البحـث املقـارن يتـاح هلـا ـ مـن خـال

تطبيق هذا املنهج ـ الفرصة الكتشاف القوانني التى حتكم املشكالت والظاهرات ىف 
العلوم الرتبوية والنفسية واالجتامعية, إذ أن املادة العلمية أو البيانـات واملعلومـات 
من الكثرة والثراء حيث تتعدد جماالت املقارنة بني الـدول املختلفـة, املتقدمـة منهـا 

ًمنها والفقرية, األكثر حترضا, واألقل حترضا, ىف ضـوء الفلـسفات واملتخلفة, الغنية  ً

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٠٦−@ @
 

السائدة ىف هذه املجتمعات, واأليديولوجيات التى توجه التنظيامت العامـة ىف هـذه 
إلـخ .. الدولة أو تلك, ىف املجاالت االقتصادية واالجتامعية, والرتبوية, والسياسية

ة أو الفرتة الزمنية, وىف ظـل الثقافـة تلك املجاالت, كل ذلك ىف ظل احلقبة التارخيي
 . السائدة ىف وقت إجراء البحوث والدراسات املقارنة

 ويقرتح بعض الباحثني ـ حتى تتم دراسة هذا املنهج ىف أفضل صورة ممكنة ـ أنه 
من املستحسن أن يتزاوج منهج البحث املقارن مع منهج البحـث ىف حتليـل الـنظم, 

الــنظم يقــوم عــىل دراســة املنظومــات بالنــسبة ذلــك أن مــنهج البحــث ىف حتليــل 
ٍللظاهرات واملشكالت املراد دراستها وأنه يعطى أكرب قدر مـن العنايـة باملـدخالت 

In-Puts ىف املنظومــة ىف ضــوء األهــداف املوضــوعة هلــا, حملــال ومقومــا عمليــات ً ً
 Outcomes املبارشة هلـا, أو عائـداهتا Out-putsًالتشغيل فيها; ثم مقوما املخرجات 

وإذا تم ذلك ىف الدول املراد دراسة هذه الظاهرات فيها, فـإن . بعد فرتة زمنية حمددة
العمل قد يقرتب من الكامل; إذا قام به فريق متعدد التخصصات, وله دراية وخـربة 

 . بالثقافات املتباينة ىف الدول التى تتم بينها عمليات املقارنة
אWאאאW )١(Field Research  

أن البحث امليدانى مل ) Erickson, F. et al.,(1980 " إريكسون وآخرون " يؤكد 
وأنـه كـان يطبـق . يبدأ تطبيقه ىف جمال العلوم االجتامعية إال ىف بداية القرن العرشين

                                                           
البحث احلقىل, البحث الكيفى, دراسة احلالة, املالحظـة : توجد عدة مسميات للبحث امليدانى هى ) ١(

 .Issac, S.; Micheal, W " إيـزاك ومايكـل"وقـد أكـد كـل مـن . لبحث االثنوجراىف باملشاركة, ا
 "واعتـرب كـل مـن . عىل أن كل من البحث امليدانى ودراسة احلالة مها منهج بحثى واحـد ) ١٩٨١(

أن دراسة احلالـة هـى طريقـة بحثيـة وصـفية مـستقلة, أمـا ) ١٩٨٣ ("إبراهيم وجيه وحممود منسى
 فهـى Participant observation أو احلقلية التى تتم عن طريق املالحظة باملـشاركة الدراسة امليدانية

طريقة أخر للبحث; ومن املعروف أن طريقـة املالحظـة باملـشاركة هـى نمـط مـن أنـامط طريقـة 
املالحظة; حيث يلتحق مالحظ متدرب باملجموعة موضوع الدراسة كعضو فيهـا, ويتجنـب القيـام 

للنظر حتى ال يغري عمليات التفاعل داخل اجلامعة, وينتهى به األمـر إىل تقـديم بدور بارز, أو ملفت 
وقد أصبح األنثروبولوجيون الثقافيون مالحظـني مـشاركني عنـدما دخلـوا حيـاة . بيانات متحيزة 

 ) .٢٦٤٨ : ١٩٩٣جابر كفاىف, (الثقافات واملجتمعات لكى يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها 
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وبمـىض الـزمن . لتحقيق أهداف حمـددة, ويـتم إجـراؤه بواسـطة شـخص واحـد
 . بواسطة فريق بحثأصبحت البحوث امليدانية تطبق 

البحث امليـدانى أنـه طريقـة لوصـف ) ٢٢١: ٢٠٠٣(" حممود منسى"ِّ ويعرف 
, واسـتنتاج الـدالئل )أو البـاحثني(ًالواقع كام هو متامـا; دون تـدخل مـن الباحـث

وامليدان هو املجـال, . والرباهني من واقع املشاهدة الفعلية للظاهرة موضع الدراسة
ً للدراسـة سـواء كـان هـذا املجـال بـرشيا, أم جغرافيـا, أم ًأو املنطقة املحددة نسبيا ً

وهذا املدلول ىف حد ذاته ال يوضح املقصود من البحث امليدانى الذ يمثل . ًطبيعيا
ذلك النوع من البحوث والدراسات التى يـتم إجراؤهـا دون تكلـف أو اصـطناع, 

ية التـى حتـدث وبواسطة معايشة الباحث الفعلية جلميع األحداث والوقائع السلوك
ٍىف امليدان; دون أ تدخل من الباحث, أو دون القيام بأ نـوع مـن أنـواع الـضبط 

 . املسبق
ــرف  ــسكى. ف.  أ"ِّ ويع ــسكى. ج.  م" و "برتوف أن ) ١٠٠: ١٩٩٦("ياروشف

 دراسة الظواهر االجتامعيـة, أو سـلوك مجاعـات احليـوان, ىف "البحث امليدانى هو 
 امليدانى ىف األساس هو دراسة جمموعة من األفراد ـ وأن البحث. الظروف الطبيعية

أناس أو حيوانات ـ داخل مساحة معينة, أثناء نشاطهم اليومى, وبخاصة اجلامعات 
وأن . إلـخ.. البرشية ىف إطارها االجتامعى, وأرساب احليوانات ىف مواطنها الطبيعية

ًالتـى تـصف أحـداثا ًالبحث امليدانى كان مرتبطا ىف البدايـة بالدراسـات الـساللية 
وأن الغرض الرئيسى للبحث امليدانى هو الكشف . ًيصعب التنبؤ هبا وترتيبها مقدما

وأن أحد الرشوط املهمة للبحـث . عن عمليات غري معروفة وعواملها التى حتددها
 . امليدانى هو ضامن أن وجود املالحظ ال يؤثر عىل املسار الطبيعى لعملية املالحظة

البحـث ) ١٢٨٦: ١٩٩٠(" عبد احلميـد وعـالء الـدين كفـاىف جابر"ِّ ويعرف 
 بحث جير خارج املخترب, ىف موقف طبيعى, سواء كان هذا املوقـف "امليدانى بأنه 

بمعنى أنه بحث يستمد معلوماته من امليدان, والواقـع, عـىل . اجتامعى أو غري ذلك
 . "ٍنحو مبارش 
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אאאW 
 :  من البحث امليدانى هى يوجد ثالثة أنامط

 وهـو وصـفى ىف Pilot field research )١(البحـث امليـدانى االستكـشاىف: األول
 . ًطبيعته أساسا من حيث مهامه, ووسائله

 وهـو بحـث Diagnostic field researchالبحـث امليـدانى التشخيـىص : الثانى
 . هيدف إىل حل املشكالت العملية

 وهو بحـث Experimental field researchجريبى البحث امليدانى ـ الت: الثالث
 . يشمل التحقق من صحة الفروض

ــة  ــنفس أن التجرب ــدان علــم ال  هــى أحــد Experiment ومــن املعــروف ىف مي
األساليب األساسية للمعرفة العلمية بشكل عام, وللبحث النفسى بـشكل خـاص 

ً إجيابيا من جانب ًوعىل خالف املالحظة, تشمل التجربة تدخال. إىل جانب املالحظة
ًالباحث ىف موقف ما; ويعالج الباحث متغريا أو عددا مـن املتغـريات أو العوامـل,  ً ٍ

والتجربة التى جتـر بـشكل . ّويسجل التغريات املصاحبة ىف السلوك املراد دراسته
سليم, تسمح بالتحقق من الفروض حـول عالقـات الـسبب والنتيجـة, وال تقـرر 

 . غريات فحسبببساطة الرتابط بني املت
 ويميز علامء النفس بـني التـصميامت التقليديـة والتـصميامت العامليـة إلجـراء 

ففى التصميم التقليد يتغري متغري واحد مستقل فقط; بينام ىف التـصميم . التجارب
                                                           

احثني عىل البحث امليدانى االستكشاىف مسمى الدراسة التمهيديـة أو االسـتطالعية  يطلق بعض الب) ١(
. ويقصدون هبا البحث التجريبى الذ يتم إجراؤه قبل البحث الرئيسى, ويمثل الشكل املبـسط لـه 

 لتحديـد نطـاق " سرب الغـور"ٍوىف علم النفس االجتامعى تطبق الدراسة التمهيدية ـ وتسمى حينئذ 
إلـخ, وتـستخدم الدراسـة .. ستبيان التى سيتم انتقاؤها, وعدد وزمن املقابلة الشخـصية فقرات اال

والدراسـة . ٍالتمهيدية وتسمى حينئذ ما قبل االختبار ـ للكشف عن معايري اختبارية أساسـية معينـة 
, التمهيدية مهمة للغاية ىف ختطيط الدراسات النفسية التجريبية, وجتعل باإلمكان ترسيخ التوجهـات

. أ: انظر . (واملبادئ التنظيمية, وأساليب البحث األساسية, وحتديد اهم الفروض املتعلقة باملوضوع 
 ) . ٢٢٥ ـ ٢٢٤ : ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. برتوفسكى, م. ف
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العامىل تتغري متغريات عديدة, وميزة التصميامت العاملية أهنا تسمح بتقيـيم تفاعـل 
وىف هـذه احلالـة . ًملتغري ملتغري واحـد تبعـا حلجـم متغـري آخـرالعوامل, أ التأثري ا

 .  لرونالد فيرش" حتليل التشتت "ستتضمن املعاجلة اإلحصائية لنتائج التجربة 
ً وإذا كانت الظاهرة أو الظاهرات املراد دراستها غري معروفة نـسبيا; وال يوجـد 

ة يمكـن أن تـساعد نسق للفروض, فإن علامء النفس يتحدثون عن جتربة استطالعي
وعنـدما يكـون هنـاك فرضـان متنافـسان, . نتائجها ىف حتديد اجتاه التحليل الالحق

. " جتربة حاسمة "وتسمح التجربة باختيار أحدمها, فإن علامء النفس يتحدثون عن 
ومع ذلك فإن استخدام . وجتر جتربة ضبط ملراقبة عوامل معينة تعتمد عىل بعضها

 الرتبويــة والنفــسية واالجتامعيــة ـ يواجــه بعــض القيــود التجربــة ـ ىف املجــاالت
األساسية التى تسببها استحالة تغيري املتغريات بشكل عشوائى ىف بعـض احلـاالت, 
ًفمثال ىف علم النفس الفـارق, وىف دراسـات الشخـصية, يكـون ملعظـم املتغـريات 

 .ائيةالتجريبية التابعة وضع االرتباطات ـ أ النتـائج االحتاملية واإلحص
 وكقاعدة, فإن التجربة ال تسمح للباحث عىل الدوام باخلروج باستنتاجات عـن 

وتتمثل إحـد الـصعوبات ىف تطبيـق التجربـة ىف علـم . عالقات السبب والنتيجة
ًالــنفس; ىف أن الباحــث غالبــا مــا جيــد نفــسه مــشاركا ىف التواصــل مــع الــشخص  ً

 . كهاملفحوص, ويمكنه أن يؤثر ـ عن غري عمد ـ ىف سلو
 ).٩٥: ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. برتوفسكى, م. ف. أ: انظر(

 أن البحـث )Simmons, J. & McCall, G.(1969 " سـيمونز ومـاكول" ويذكر 
 : امليدانى يتصف باملالمح اخلمسة التالية

 . عدم التقنني ألن طبيعته كيفية ال كمية: األول
علوماتـه مـن خـالل تعدد مصادر املعلومات حيث حيصل الباحث عىل م: الثانى

 . املالحظة, واملقابالت, والوثائق
القدرة عىل اكتشاف الظاهرات اخلفية, وهى أنامط السلوك العفو غـري : الثالث
 . املقصود
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 . املشاركة املعمقة ذات األمد الطويل: الرابع
التــسجيل الــدقيق جلميــع مــا حيــدث ىف امليــدان; بكتابــة املــذكرات, : اخلــامس

الت واملذكرات الشخصية واألرشطة وما إىل ذلك مـن أشـكال والرجوع إىل السج
 . التسجيل

אאאאW 
 من نافلة القول أن البحث امليدانى يطبق حني يكون هدف البحث هـو وصـف 
ًالواقع ـ كام هو متاما ـ من خالل مالحظة الباحث الناجتة عـن مـشاركته الفعليـة ىف 

ويكون هـدف البحـث امليـدانى أو أهدافـه هـو أن . داناألنشطة التى حتدث ىف املي
 : جييب عن التساؤالت اخلمس التالية

 ماذا حيدث ىف امليدان? : األول
 ماذا تعنى الوقائع التى حتدث ىف امليدان بالنسبة لألفراد ذو العالقة هبا? : الثانى
 ما املعانى املقصودة ألنواع السلوك املختلفة ىف امليدان? : الثالث

 هل يوجد اتسـاق بني ما حيدث ىف امليدان وما حيدث ىف البيئة املحيطة به? : لرابعا
 كيف خيتلف تنظيم ما حيدث ىف امليدان; عام حيدث ىف أ مكان آخر? : اخلامس

אאאאW 
ست خطـوات للبحـث امليـدانى وذلـك ) ٢٢٣: ٢٠٠٣(" حممود منسى" حيدد 

 : عىل النحو التاىل
حتديد جمال البحث; كأن يكـون دراسـة الـسلوكيات الالتكيفيـة : ة األوىلاخلطو

 . ًلد األطفال املعوقني عقليا
حتديد ميدان البحث كأن يكون أطفال مـدارس الرتبيـة الفكريـة : اخلطوة الثانية

 . بالقاهرة
الدخول للميدان, واملعايشة التامة جلميع أنشطته الرسـمية وغـري : اخلطوة الثالثة

 . ية, وذلك بالتعرف عىل اجلوانب املختلفة للميدانالرسم
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تسجيل ما يتوصل إليـه الباحـث نتيجـة مالحظاتـه, ومعايـشته : اخلطوة الرابعة
الفعلية ألنامط السلوك موضع الدراسة, وذلك عن طريق مالحظـة سـلوك عينـات 

 . متثل األفراد املراد دراسة سلوكهم
م الباحـث بتـسجيلها إىل بيانـات قابلـة حتويل البيانات التى قا: اخلطوة اخلامسة

للبحث ذات عنارص واضحة, ويفضل حتويلها إىل بيانات رقمية حتـى يـصبح مـن 
 . السهل حتليلها

ًحتليــل املعلومــات حتلــيال وصــفيا, أوال, تــم حتليلهــا كيفيــا : اخلطــوة الــسادسة ًً ً
 . ُبتوضيح األدلة والرباهني التى يستدل هبا عىل وصف أمر معني أو تشخيصه

אאאW 
 : إجيابيات البحث امليدانى

 يتميز البحث امليدانى عن غريه من البحوث الختالف خطوات إجرائـه, وهـذا 
 : جعله خيتلف عن بقية البحوث الوصفية وذلك فيام يىل

أن البحث امليدانى يعطى صورة كاملة للبيئة موضـع الدراسـة; ىف حـني ال ) ١(
 . حثى آخر القيام بذلكيستطيع أ أسلوب ب

يمكن التوصل إىل فروض علمية دقيقة بواسطة البحث امليـدانى, وكـذلك ) ٢(
 . ُالتوصل إىل نتائج واقعية هلا; ألن هذه الفروض تبنى عىل معلومات حقيقية

 . تكون مالحظة الباحث امليدانى شاملة لكل جوانب الظاهرة املراد دراستها) ٣(
 : امليدانىانتقادات توجه إىل البحث 

 كام أن للبحث امليدانى إجيابيات يتميز هبا, فـإن هنـاك بعـض االنتقـادات التـى 
 : توجه إليه وحتد من هذه اإلجيابيات

ًأنه بحث حيتاج إىل باحثني مؤهلني تأهيال عاليا ومدربني تدريبا جيـدا عـىل ) ١( ً ً ً
 . املالحظة باملشاركة

عايـشة الفعليـة لألحـداث موضـع ال يمكن تطبيق البحث امليـدانى إال بامل) ٢(
 . ٍالدراسة, وهذا حيتاج إىل وقت طويل
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البيانات التى يـتم مجعهـا ىف البحـث امليـدانى, هـى بيانـات كيفيـة; وهـذه ) ٣(
 . ًالبيانات يصعب حتليلها إحصائيا وتفسريها

أن املالحظة باملشاركة هى وسيلة غري موضوعية جلمع البيانـات, ومـن ثـم ) ٤(
 . ت للتحيز ىف توضيح احلقائق وتفسريهاهناك احتامال

قد ال يستطيع الباحث امليدانى مالحظة كل األحداث التى جتر ىف امليدان; ) ٥(
ًومن ثم فإنه يضطر إىل االعتامد عىل ما الحظه سابقا وتعميمه, أو جتاهل ما مل يتمكن 

 . من مالحظته
 ممـا قـد يـؤد إىل قد ينغمس الباحث امليدانى ىف مـشاركة أفـراد املجتمـع;) ٦(

 . تعارض دوره البحثى مع دوره كعضو فاعل ىف املجتمع
 ).٢٢٤حممود منسى, مرجع سابق, ص : انظر(

ِّ والشكل التاىل يلخـص التـصنيف اخلامسـى ملنـاهج البحـث ىف جمـال البحـوث 
 : الرتبوية والنفسية واالجتامعية

אאאא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 

 ُالتصنيف ىف ضوء بعد الزمن: ًأوال

املنهج التارخيى ) ١(
)دراسة املاىض(  

املنهج اإلمبرييقى ) ٢(
)دراسة احلارض(  

نبؤاملنهج الت) ٣(  
)منهج البحوث املستقبلية(  
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التصنيف ىف ضوء حجم املبحوثني:ًثانيا

:منهج دراسة احلالة) ١(  
املنهج االثنوجراىف) أ(  
املنهج اإلسقاطى) ب(  
لكلينيكىاملنهج ا) ج(  

:منهج دراسة العينة) ٢(  
افرتاضات العينة) أ(  

أنواع العينة) ب(  

منهج األصل ) ٣(
اإلحصائى العام أو منهج 
 دراسة األصول الكلية

التصنيف حسب درجة التحكم ىف املتغريات املستقلة املستخدمة ىف البحث: ًثالثا  

)١ ( منهج املتغري البعد)أو منهج ما بعد الواقعة(  

املنهج التجريبى)٣(  التجريبىاملنهج شبه)٤( 

املنهج االرتباطى) ٢(  
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אאא 

 
 
 
 
 
 
 

التصنيف حسب أهداف الدراسة: ًرابعا  

املنهج الوصفى) ١(  )٢ (املنهج التفسري املنهج التحكمى) ٣(   

أنواع أخر من مناهج البحث: ًخامسا  
)تصنيف ال يندرج حتته أ فئة من الفئات السابقة(  

)املقارنة ىف النمو والتغري(املنهج االرتقائى ) ١(  
الطريقة الطولية التتبعية) أ(  

الطريقة املستعرضة املقارنة) ب(  
الطريقة املستعرضة التتبعية ) ج(  

عرب احلضـاريةالدراسـات ) د(  

املنهج املقارن) ٢(  

لتحليل البعد أو منهج البحوث منهج ا) ٣(
:حول تكامل البحوث  

طريقة التقارير الرسدية) أ(  
طريقة الدراسات الكمية)ب(  

) امليدانى(البحث احلقىل ) ٤(  
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 عىل الوسائل واألساليب التـي جيمـع Tools " أدوات البحث "يطلق اصطالح 

 . هبا الباحث البيانات واملعلومات التي تلزمه
ت عـىل دراسـة  ومن املعـروف أن بـدايات مجـع املعلومـات والبيانـات اعتمـد

ًالباحثني للمالمح األكثر وضوحا ىف أساليب وسلوك األطفال وخواصـهم النامئيـة 
املوضع . الكم. النامية, وقد استخدموا لتحقيق هذا الغرض مقاييس بسيطة كالزمن

 التي قام بتـصميمها ـ أصـال ـ البـاحثون ىف جمـال العلـوم Spatial positionاملكاين 
 .الطبيعية

ات األخرية فيقوم الباحثون ىف جمال علم النفس بوجه عام وىف جمال  أما ىف السنو
ويتوقـف اختيـار األداة . بتـصميم أدوات قيـاس خاصـة هبـم. الرتبية بوجه خاص

املناسبة جلمع البيانات الالزمة التي ستستخدم ىف إجراء بحـث معـني, عـىل نوعيـة 
يـة املفحوصـني البحث نفسه وعىل طبيعته, وعـىل اهلـدف مـن تطبيقـه, وعـىل نوع

وقد يستخدم الباحـث أداة واحـدة . وخصائصهم, وعىل مد تقبلهم واستجابتهم
وقد يستخدم أكثـر مـن أداة إذا وجـد . فقط جلمع البيانات التي حيتاج إليها ىف بحثه

 .ًمربرا لذلك
)١ (אObservation : 

دة أو  وهي مشاهدة الـسلوك كـام هـو عليـه ىف الواقـع, سـواء بـاحلواس املجـر
ثم تسجيله بالكتابة أو التصوير, أو عيل أرشطة, أو جمرد التعبـري . باالستعانة بآالت

ولكى تكون املالحظة جمدية يتعني حتديد الـسلوك املطلـوب مالحظتـه . عنه شفاهة
هـذا وحتتـل املالحظـة مكانـة . والتخطيط الزماين واملكاين ملجال السلوك املالحـظ
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مالحظـة : املعرفة تستمد بدرجة كبرية مـن املالحظـةبارزة ىف البحث العلمي, ألن 
جوانب التطابق وأوجه االختالف, ومالحظة حاالت التالزم ىف الوقـوع والـتالزم 
ًىف التخلف, ومالحظة تكـرار الوقـائع وفقـا لبعـدي الزمـان واملكـان, ومالحظـة 

فاملالحظـة وسـيلة . الظاهرات ىف تغريها ونموهـا حيـنام ختـضع ملتغـريات جديـدة
 .ساسية جلمع احلقائق عن الظاهرات موضوع الدراسةأ

 واملالحظة نشاط يقوم به الباحث خالل مراحل بحثه كلها, فهـو يالحـظ حـني 
ولقـد تـساءل العلـامء, عـام إذا . جيمع احلقائق, وهو يالحظ حني يفرتض الفروض

كانت املالحظة تسبق فرض الفروض أو تلحق هبا, واجتمع رأهيم بعد نقاش طويل 
واحلـق أن الباحـث . ً أهنا سابقة لوضع الفروض مرافقة له والحقة به ىف آن معاعىل

 ).٨٤: ١٩٧٩فاخر عاقل, .(ال يني عن املالحظة قبل بداية بحثه وىف أثنائه وبعده
فالباحث يـستخدم املالحظـة .  املالحظة إذن أداة أساسية للبحث السيكولوجي

مـن جتـارب وأجهـزة وأدوات . قننةالعلمية ىف كل ما يستخدمه من أدوات العلم امل
. وتقنيات خمتلفة, وىف تسجيل البيانـات التـي تتـضح مـن خـالل هـذه األسـاليب

ًوتتضح مكانة املالحظـة العلميـة, مـثال ىف دراسـة نمـو التالميـذ مـن حيـث بنيـة 
ــة,  ــة, واالنفعالي ــة املعرفي ــا اجلــسمية والعقلي ــة مكوناهت ــدهيم, بكاف الشخــصية ل

التساق بني هذه املكونات ىف تنظيم دينامي يتحقق فيه اإلبـراز واالجتامعية, ومد ا
والتعميق والتوسيع الالزم إلمكانات الطفل, والتوظيف األمثل هلذه اإلمكانات ىف 

تلـك التـي قامـت هبـا . من هذه الدراسات عـىل سـبيل املثـال. واقع حياته العملية
 مرحلـة املراهقـة,  عـن النمـو ىف"هارولـد جـونز"جامعة كاليفورنيا حتت إرشاف 

, وقد اعتمدت هذه الدراسات بدرجة كبرية عيل املالحظـة العلميـة ىف تتبـع ١٩٤٣
ومـن بـني العوامـل الكثـرية التـي .نمو أحد األطفال لفرتة استغرقت عدة سـنوات

 :درست
 . اخللفية األرسية, واجلريانية والعائلية التي شب فيها الطفل −١
 .الدخول ىف مرحلة املراهقة −٢
 .ه للمدرسني ولزمالئهاستجابات −٣
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 .العضوية ىف اجلامعات االجتامعية −٤
 .تطور النمو اجلسمي من خالل االطالع عىل السجالت الصحية −٥
 .مظاهر القدرة عىل التعلم, القدرات اجلسمية,واليدوية والعقلية −٦
 .امليول واالجتاهات والقيم −٧
 .خصائص النمو االنفعايل −٨
وكـام ) تقدير الذات(يقدر نفسه, وكام )مفهوم الذات(التلميذ كام ير نفسه −٩

 ).٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(يقدره اآلخرون
ًعددا من النقـاط التـي البـد مـن أخـذها بعـني ) Good(1959"جود" وقد ذكر 

 :االعتبار عند استخدام الباحث ألسلوب املالحظة وهى
 .حتديد الفرد أو األفراد عينة املالحظة −١
 .حتديد ظروف املالحظة ورشوطها −٢
 .ديد زمان املالحظة ومكاهناحت −٣
 .تعريف النشاط أو السلوك املالحظ −٤
 .التسجيل املبارش ملا يقوم املالحظ بمالحظته −٥
 .تدريب املالحظ −٦
 .تفسري املالحظة −٧
 ).٤١٢: ١٩٧٤عامد الدين إسامعيل وآخرون, .(تواتر السلوك املالحظ −٨

اسـة حـاالت  وتفيد املالحظة العلمية ىف مجع البيانات واملعلومات الالزمـة لدر
ىف هذه احلاالت يتتبـع الباحـث . اضطرابات الشخصية بكافة مستوياهتا ومظاهرها

. تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطـرأ عليهـا مـن تعـديالت وتغـريات
واملالحظة العلمية وسيلة رضورية لتسجيل النتائج التي ترتتب عىل إدخـال بعـض 

طريقة جديدة من طرق التـدريس أو إدارة التعديالت ىف النشاط الرتبو أو جتريب 
األعامل; فعن طريقها يمكن رصد النتائج التي تطـرأ عـىل سـلوك التالميـذ أو عـىل 
 .مستوي نشاطهم النفيس أو عىل فاعلية العملية اإلدارية كنتيجة للتحسني أو التغيري

  ويعترب جتميـع البيانـات واملعلومـات الالزمـة عـن املفحوصـني ـ مـن خـالل 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٢٠−@ @
 

ًحظة اليقظة املنظمة ـ أمرا الزما بالنسبة للبحـث الـسيكولوجياملال ومتثـل عمليـة . ً
التجميع والتنظيم هذه خطوة أساسية, فهى ىف الواقع عملية تتطلب من الباحث أن 
يكون عىل بصرية ودراية بام بني البيانات واملعلومات من عالقات تـستلزم تنظيمهـا 

ن مظـاهر التوافـق أو تعطلـه وانحـراف ىف شكل يتيح فهم املفحوص وما خيـربه مـ
مساره, كام أهنا تتطلـب تتبـع الباحـث للعوامـل واملـؤثرات ىف سـلوك املفحـوص 

 .واجتاهاته
مالحظة مبارشة; كام هو احلـال حـني نالحـظ :  وللمالحظة أنواع عديدة فهناك

ًكـأن نالحـظ أطفـاال وهـم . ًونصف سلوكا ىف موقـف معـني حتـت رشوط معينـة
ًبا وهم خيتربون ىف مواقف االمتحانات مثاليلعبون, أو طال ً. 

 وقد جلأ علامء النفس وبخاصة علامء نفس الطفل إىل طريقـة املالحظـة املبـارشة 
وقـد اسـتخدمها الكثـريون .للسلوك التلقائي ىف املواقف الطبيعية منذ وقت طويـل

س ومن أشهر علامء نفـ. وبخاصة مع أطفال ما قبل املدرسة. منهم عىل نطاق واسع
 ىف سويرسا, "جان بياجيه"الطفل الذين استخدموا املالحظة املبارشة ىف هذا املجال 

ورغم أن مثل هذه الطـرق يمكـن أن تتبـع مـع كـل .  ىف أمريكا" أرنولد جيزيل"و
َّاألفراد من أي سن كان, إال أنه كلام كان الطفل أصغر سنًا قل احـتامل تـأثر سـلوكه 

َّ قد طور بعض الواجهات االجتامعية التـي يغلـف بوجود املالحظ, كام أنه ال يكون
وقد أثبتت طرق املالحظة املبـارشة . وراءها سلوكه مما يزيد من تعقد تفسري السلوك

فائدة كبرية ىف املدرسة, وبخاصة إذا قام باملالحظـة املـدرس أو أي شـخص آخـر, 
يوجد بشكل طبيعي ىف اجلو العادي للمدرسة أو الفـصل, وقـد اسـتخدمت طـرق 

ومـع ذلـك . املالحظة ألغراض البحث أكثر مما استخدمت ألهـداف تقيـيم الفـرد
ًفكثريا ما يدعم علامء نفس الطفل تقييامهتم بمثل هذه املالحظات التـي تـتم داخـل 

جدران الفصل وخارجه ىف امللعب أو ىف املواقف املدرسية األخر. 
אאאW 

 خطوة لألمام ىف ناحيـة الـضبط التجريبـي إذا متثل طريقة املالحظة املبارشة )١(
قورنت بمقاييس التقدير الرقمية, فتقيـيم سـامت الـشخص عـن طريـق املالحظـة 
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املبارشة يتم عادة ىف املكان,ونحن نقوم بمالحظة سلوك الفرد أو بعده مبارشة, عىل 
حني ىف التقديرات العادية يتوقف األمـر عـىل املالحظـات العارضـة وعـىل ذاكـرة 

 ).َّاملحكم(الحظامل
تتم املالحظة املبارشة لدراسة أغراض معينـة حمـددة ونـواحي خاصـة مـن  )٢(

السلوك كاللغة, احلركة, السلوك العـدواين, أو العالقـات املتبادلـة والتفاعـل بـني 
ًاألفراد, بينام تقوم التقديرات العادية عىل أسـاس الـسلوك الـذي نالحظـه عرضـا, 

أي .  أو قصد وقت عمل هذه التقييامت املنظمـةومن املحتمل أال يكون هناك هدف
أن املالحظة املبارشة تتم ىف مواقف خمتارة يعتقد املالحظ أن أدلة الـسمة التـي يريـد 
مالحظتها,يمكن أن تتضح ىف مثل هذه املواقف; أما التقديرات العادية, فإهنا جتري 

 تتمثل فيهـا أدلـة عادة عىل أساس السلوك ىف املواقف العارضة التي قد تتمثل أو ال
 .السمة التي نريد مالحظتها

يمكن أن تتم املالحظة املبارشة أيضا ىف مواقف مـضبوطة ومقيـدة إىل حـد  )٣(
كـام أن املوقـف العـام . ما, عىل نحو ما حيدث داخل الفصل أو ىف ملعـب املدرسـة

 يمكن إعادته بشكل إمجايل وتكرار إجراء املالحظة, أي أن املالحظة تعترب شبه جتربة
ولكنها, تتم ىف ظروف طبيعية, حقيقة إن التقييامت التي خيرج هبـا املالحـظ تكـون 
عادة ىف صورة تقديرات ولكن املعرفة األساسية التي تستند إليها هذه تبـدو أفـضل 

 .من تلك التي تقوم عليها التقديرات العادية

ا مـن  وهناك مالحظة غري مبارشة وهى التي تتم ىف ظروف طبيعية وتنبع أمهيتهـ
ًأن األشخاص عموما واألطفال واملـراهقني خـصوصا ال يرتـاحون إىل أن يكونـوا  ً

وهناك مالحظة منظمة .  هذا من اقتحام خلصوصياهتميمثلهموضع مالحظة; ملا قد 
ٍوهى هذا النـوع الـذي يعنينـا اإلشـارة إليـه بتفـصيل إىل حـد مـا ألمهيتـه ىف مجـع 

 فـسوف نعـود إىل احلـديث عنهـا بعـد ولذلك. املعلومات ىف جمال علم نفس النمو
كأن يسجل الوالدان كل ما يعن هلام تسجيله مـن : وهناك مالحظة غري منظمة. قليل

ًوهنـاك أخـريا مالحظـة . مالحظات حول أطفاهلام دون حتديد ملوضـوع املالحظـة
مرحليه أو زمانية, وفيها يالحظ الشخص عىل مد فرتة زمنية معينة, وهذه الفـرتة 
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عدة سنوات, وذلك حـسب نـوع : عدة ثوان, أو قد تكون طويلة: ريةقد تكون قص
كـام أن توزيـع . السلوك املالحـظ وهـدف املالحظـة وعـدد املالحظـات املطلوبـة

ٍفقد ترتكز املالحظات ىف يوم واحد أوقـد تتـوزع عـىل عـدة . ًالفرتات خيتلف أيضا
ن جمـرد أما األشياء التـى تالحـظ وتـسجل فقـد تكـو. شهور أو حتى عدة سنوات

ظهور أو عدم ظهور استجابة معينة أو عمل معني, أو قد يكون هنـاك تقـدير كمـى 
 .لألفعال املالحظة أو بعض مظاهرها

אאW 
أما فيام خيتص باملالحظة املنظمة فهى طريقة تتضمن مالحظة لسلوك األطفال ىف 

باحث هذه الطريقة كـأداة وعندما يستخدم ال. املواقف البيئية أثناء أنشطتهم العادية
جلمع املعلومات, فإنه ال يقوم بأية حماوالت لضبط أو تنظيم بيئة الطفل, رغم أنه قد 
ًحيدد سلفا أنامط السلوك املراد مالحظته, وتسجيله إال أنه عنـدما يـستخدم طريقـة 
املالحظة املضبوطة يتعني عليه أن خيتار قطاعات أو أجزاء صغرية فقط مـن سـلوك 

 .ًويتخذ منها موضوعا للدراسة املنظمةالطفل, 
ويسعى الباحث ىف هذه الطريقة إىل مالحظة نمط حمدد من السلوك, وبالتاىل فهو 

وقد استخدمت هـذه . مضطر لالنتظار حلني حدوث أو ظهور موقف سلوكى معني
 ,Daweداو(الطريقة بكثرة ىف دراسـة مواقـف سـلوكية مثـل مـشاجرات األطفـال

) املالحـظ(ويستطيع الباحث) Davis ,1932ديفيز (تساؤالهتمومناقشاهتم و) 1934
ًأيضا أن يأخذ عينات صغرية من سلوك األطفال ىف عدة مناسبات ومواقف مسجال  ً
وجود أو عدم وجود أنامط معينة مـن الـسلوك ودرجـة أو مـد وجودهـا خـالل 

نظمـة وهناك أمثلة توضيحية لكيفية استخدام طريقة املالحظـة امل. فرتات املالحظة
: وتوجد هذه األمثلة ىف عـدة دراسـات عـن املـشاركة االجتامعيـة. عىل هذا النحو

Social participation) ,٧٣: ١٩٨٨إبراهيم قشقوش.( 
 وقد استخدمت الدراسة األخرية أطفـال مـا قبـل املدرسـة, وجـرت مالحظـة 
هؤالء األطفال ىف مواقف اللعب احلر, وقد لوحظ كل طفل ستون مـرة, مـدة كـل 

وقام املالحظ بعملية تقييم لكل طفل فيام بـني مـرات املالحظـة . نها دقيقة واحدةم
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وذلك من حيث مـا أبـداه الطفـل مـن سـلوك قيـاد أو . عىل مقياس معد من قبل
وأمكن حتديد مد ثبات هذا األداء عن طريـق حـساب معامـل . مشاركة اجتامعية

يام الزوجية بالنسبة لكل واحـد االرتباط بني تقديرات األيام الفردية وتقديرات األ
 .من األطفال

 ومما جتدر اإلشارة إليه أن من مميزات أسلوب املالحظة التى تعتمد عـىل عنـرص 
الزمن أهنا تتضمن احلصول عىل بيانات كمية يمكن التحقـق مـن مـد ثباهتـا عـن 

ويكون اسـتخدام طريقـة املالحظـة عـىل .طريق استخدام أساليب إحصائية مبسطة
ّحو أكثر فائدة ونفعا, ىف ظل ظروف معينة يتم فيها تـسجيل سـلوك الرضـع هذا الن ُ ً

وصغار األطفال وقت حدوثه, عن طريق استخدام مسجل صـوتى أو كـامريا ذات 
خاصة أن التسجيالت الدائمة متكـن الباحـث مـن حتليـل الـسلوك . صور متحركة

تضيه أيـة دراسـة املسجل بدقة وإمعان ومراجعة خمتلف مكوناته عىل النحو الذ تق
ويمكن أن يسهل هذا األسلوب إمكانية التحقق من مد ثبات ما يتوصل . متعمقة

ًإليه الباحث من استنتاجات, كام أنه يكفل وصفا أكثر دقة ملختلـف أنـامط الـسلوك 
 ).٧٤املرجع السابق, (والنمو

 وهلذا, فإنه ألجل تسهيل عملية استمرار تسجيل املالحظـات املتعلقـة بـسلوك 
لطفل ىف ثنايا نموه, قد تم تصميم عدة أدوات هلذا الغرض بحيـث ال يرتتـب عـىل ا

فقـد . استخدامها أ نوع من اإلزعاج للرضيع أو األطفال الذين جتر مالحظتهم
 ىف بداية الثالثينيات من القـرن العـرشين .Nelson et al " نيلسون وآخرون"صمم 

وقـد أدخلـت . م عىل األطفال الرضعاملاىض كابينة جتريبية استخدموها ىف دراساهت
, )Irwin(1931 "إيـروين"عىل هذا اجلهاز عدة حتسينات فيام بعد, فقد قام كـل مـن 

بإدخال عـدة تعـديالت عـىل ) Docketary & Valentine(1939دوكتريي وفالنتني 
ًهذه الكابينة بحيث تضمن للباحث الـذ يـستخدمها وضـعا بيئيـا ثابتـا ومنـتظام  ً ً ً

 وسلوك صغار األطفال, إذ أهنا عىل هذا النحو, تتـيح إمكانيـة الـضبط لدراسة نمو
 .الدقيق لكل من درجة احلرارة, ودرجة الرطوبة, ظروف الصوت واإلضاءة

وعندما تستخدم هذه األداة ـ يوضع الرضيع عىل منضدة مـستوية, حتتـو عـىل 
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ملـا يقـوم بـه  يقوم بعمليـة التـسجيل اآلىل Stabilimeterعداد أو جهاز قياس ثابت 
 .الطفل, أو ما يصدر عنه من حركات حسنة, وذلك عىل رشيط متحرك من الورق

ًوتشتمل هذه الكابينة أيضا عىل نافذة خاصة يمكن من خالهلا إجراء مالحظات 
ًوعىل الرغم مـن أن جانبـا كبـريا ممـا لـدينا اآلن مـن . برصية مبارشة لسلوك الطفل ً

ثي الوالدة قـد حـصلنا عليـه مـن دراسـات بيانات علمية عن سلوك األطفال حدي
ٍقامت فيها هذه الكابينة بدور مهم,إال أهنا أغفلـت إىل حـد كبـري خـالل الـسنوات  ِ ْ ُ

 .األخرية
إىل أسـلوب املالحظـة ) الباحـث(وىف طريقة املالحظة املنظمة قد يلجأ املالحظ

ة مـن غري املبارشة, وذلك باستخدام نظام يتضمن ستارة أو شاشة تسمح باملالحظـ
وهـذه الطريقـة تـسمح للمالحـظ برؤيـة سـلوك األطفـال دون أن . ناحية واحدة

ًوهى تعترب ذات قيمة كبرية جـدا . ًجزءا من بيئتهم االجتامعية−أ املالحظ−يصبح
ىف دراسة السلوك االجتامعى واالنفعايل لألطفال خاصة ىف املواقـف التـى تتطلـب 

ًدوات األكثر تقدما مـن هـذا النـوع وقد صنعت األ. من الطفل التفاعل مع اجلامعة
ًح بعزلـة املالحـظ سـمعيا وبـرصيا عــو يسمـمن الكبائن من الزجاج, عىل نح ن ـً

َاملوقف موضع املالحظـة, وىف مثـل هـذا املوقـف يمكـن أن تلـتقط االسـتجابات  ُ
ية لألطفال موضع املالحظة عن طريق ميكروفونات غري ظاهرة بحيث تصل ـاللفظ

أو جمموعـة املالحظـني إن كـانوا أكثـر مـن (جيلـس فيهـا املالحـظإىل احلجرة التى 
 ).واحد

ذ ـت الــويسمح هذا التنظيم بإمكانية إجراء مناقشة بـني املالحظـني ىف الوقـ
ل هـذا املوقـف التجريبـى ـ ـر مثــويوفـ. ةـت املالحظــه حتــال فيـون األطفـيك

ل املستمر ملا يمكـن أن ى املميزات السابقة ـ تسهيالت خاصة بالتسجيـة إلـباإلضاف
ًدرا مهـام للبيانــا يمثل مـصـيصدر عن األطفال من استجابات لفظية, مم ى ـات فــً

: ١٩٨٢حلمى املليجى وعبـد املـنعم املليجـى, (دراسة النمو اللغو لد األطفال
 ).٦٥ ـ ٦٢

ــاالت ــض احل ــاحثون ـ ىف بع ــستخدم الب ــط − وي ــة أو رشائ ــصور الناطق ال
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 كــإجراءات جتريبيــة لدراســة ســلوك األطفــال Kinescope Tapesالكينيــسكوب 
ونموهم, وتستخدم هذه األساليب عىل نطاق ضيق بسبب مـا تتطلبـه مـن نفقـات 
باهظة لرشاء اآلالت وصيانتها وجتهيزها ومع ذلك ـ فإن أمهية احلـصول عـىل مثـل 

  .هذه التسجيالت الكاملة والدائمة ال يرقى إليها الشك
 إىل إعـداد بطاقـات املالحظـة لتيـسري عمليـة تـسجيل ًوكثريا ما يلجأ الباحثون

البيانات وتنظيمها, وتقوم هذه البطاقات عىل جمموعة من البنود التى تغطى جوانب 
ْاملشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وجتمع ىف فئات معينـة َ ْ ويـرتك بعـد كـل بنـد . ُ

اب أو تكـرار مسافة للمالحظ يكتب فيها كلامت وصفية قليلة أو يبني وجود أو غيـ
وتساعد هذه املوجهات الباحثني ىف تـسجيل مالحظـات خمتلفـة . حدوث الظاهرة

كـام أن . كثرية بصورة أرسع, وتضمن عدم إغفاهلم أية معلومات مهمـة ورضوريـة
هذه الوسائل متيل ألن جتعل املالحظات موضوعية ومتكـن مـن تـصنيف البيانـات 

ًتصنيفا موحدا, وتصمم بعض بطاقات املالحظ ة بحيث يستطيع الباحـث أن يـصل ً
إىل درجة متكنه من إجراء مقارنات مع بيانات أخر . 

 ومجع املعلومات أو البيانات الالزمة ىف البحث السيكولوجي خـالل املالحظـة 
العلمية التي تنظمها بطاقات املالحظة ـ يستلزم توفر جمموعة من املتطلبات لتحسني 

 : ن بني هذه املتطلبات ما يىلوم. املالحظة كطريقة من طرق البحث
فقبل االضـطالع بنـشاط املالحظـة : أ ـ أن املالحظة عملية موجهة وذات هدف

ينبغي أن حيدد بدقة اهلدف منها, أي حتديد ما هى جوانب النشاط أو الـسلوك التـي 
وإذا كانت املالحظة ىف مثل هذه احلـاالت عمليـة . ًجيب مالحظتها ىف التالميذ مثال

, فإنه بدون توفر هدف حمدد واضح للمالحظة يصري البحـث عرضـيا مركبة صعبة
ًعفويا, غري موجه, وبالتايل يفقد الباحث مقوما أساسيا من مقومات إدارته وتنظـيم  ًً

فال يمكن للباحث أن يالحـظ بطريقـة عرضـية أو ارجتاليـة, وإنـام البـد أن . مادته
ل ما يراه ومـا يـسمعه ومـا يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه, وكيف يسج

 .حيسه بدقة تامة
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حيــث ختــضع املالحظــات لعديــد مــن : ب ـ أن املالحظــة عمليــة موضــوعية
التحريفات والتـأويالت الشخـصية, فقـد ترجـع املالحظـات اخلاطئـة إىل خـداع 
احلواس حني تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو قد يكون الذهن بنفسه هـو مـصدر 

 كثري من هذه األخطاء إىل حيلة يلجأ إليها الذهن, هـى هذه األخطاء ويمكن إرجاع
ًأن يمأل الثغرات دون وعي وفقا للخربة السابقة, واملعرفة, والنتـائج التـي يتوقعهـا 

 فعـىل " ال نـر إال مـا نعرفـه " بأننـا " جوتـه "وهذا يتفق مع ما يقرره . عن وعى
ًنـا, فلـو أن طبيبـا أساس اخلربة السابقة واالهتاممـات الشخـصية تتكـون مالحظات

ًومهندسا وموجهـا ونـاظرا تفقـدوا إحـد املـدارس يالحـظ الطبيـب الـرشوط . ًً
الصحية للمبني واحلالة الصحية للتالميذ, واملهندس يالحـظ مـد سـالمة مبنـى 
 سـري الـربامج الدراسـية وفقـا للخطـة ومـستو املدرسة, واملوجه يالحـظ مـد

ري النظـام املدرسـى وإدارة النـشاط التالميذ الدراسى, والنـاظر يالحـظ مـد سـ
 .الرتبوي بصفة عامة

جتر املالحظة بطريقـة منظمـة متتابعـة بـدون : جـ ـ أن املالحظة عملية منظمة
ًوجود فرتات طويلة من االنقطـاع ويـتم تـسجيل البيانـات أوال بـأول بمجـرد أن 

ع فيهـا ًيالحظها الباحث بقدر اإلمكان, وفقـا لنظـام دقيـق, فاالنتظـار لفـرتة جيمـ
مدركاته قد يؤد به إىل أن ينسى بعض البيانات املتعلقة بالظاهرة التـي الحظهـا أو 

وحيـنام يقـوم . تتجمع لديه انطباعات مشوهة أو حمرفة أو غري صحيحة عام حيـدث
الباحث بتسجيل البيانات, فإنـه يـضمنها كـل التفـصيالت املهمـة عـن الظـاهرة, 

ات التـي اتبعهـا والـصعوبات التـي واجهتـه واألجهزة التي استعان هبا, واإلجراء
َّوتعلم اخلربة الباحث املدرب كيف يسجل مالحظات شاملة كاملة ْ َّ َ وكيـف يرسـم . ٌ

بالتفصيل كل األحداث والوقائع الدقيقة التي حتدث ىف أثناء إجـراء البحـث فهـى 
 ًكلها إنجازات ذات قيمة كبرية جدا ىف يد الباحث تتضح وتثبت جدواها حينام حيني

الوقت الذي يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسريها أو رشح النتائج التي توصل إليها, 
 .والدفاع عنها
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 ويستخدم الباحث ىف تسجيل البيانات املتجمعة من املالحظات عبارات حمـددة 
ًفالباحث يستخدم كلامت ورموزا تعني لديه الشئ الذي تعنيه لدي غريه من . دقيقة

ًن يسجل انطباعات عامة فإنه يكتب وصفا دقيقـا عـن كـل مـا ًالباحثني وبدال من أ ً
ًوبدال من أن يقرر عيل سبيل املثال, أن هناك جمموعـة مـن األطفـال . خربته حواسه

ىف فصل درايس يتسمون بعدم الطاعة, فإنه يقـوم بتـسجيل الوقـائع املحـددة التـي 
 الـذين تصدر عن هـؤالء األطفـال والدالـة عـىل عـدم طـاعتهم, وعـدد األطفـال

 .وما إىل ذلك.... يسهمون فيها, وتكرار هذه الوقائع أو املدة التي تستغرقها
قد يؤدي الوجود املبارش للباحث أو املجرب : د ـ أن املالحظة عملية غري مبارشة

ىف املجال الذي ينشط فيه املفحوصون إىل جعـل اسـتجاباهتم تـصدر بطريقـة غـري 
ري املالحظة بطريقـة غـري مبـارشة, ال يـدرك لذا قد جت) كام سبقت اإلشارة(تلقائية

معها التلميذ ىف املدرسة أنـه موضـوع مالحظـة أو مراقبـة ألن معرفتـه بمثـل هـذه 
 .املواقف ال جتعله يسلك بطريقة تلقائية
تسمح املالحظة بجمع مـادة ذات قيمـة حيـنام : هـ ـ أن املالحظة عملية وسيلية

ة ملزيـد مـن املوضـوعية والدقـة مثـل تستند إىل وسائل تضمن اإلجـراءات الالزمـ
استخدام اختبـارات للـذكاء, أو مقـاييس أو اختبـارات للشخـصية واسـتخبارات 
لالجتاهات أو امليول, أو استخدام بعض األجهزة واآلالت, وهـذه الوسـائل تـزود 
الباحث باألدلة األصلية التي يمكن أن يدرسها مبارشة هو وغريه من الباحثني, كـام 

 .عتها ىف املستقبل كلام دعت الرضورة إىل ذلكيستطيع مراج
تتضح قيمة املادة املتجمعـة مـن املالحظـة وفقـا ملـا : و ـ أن املالحظة عملية فنية

وبـرغم . يتمتع به الباحث من كفاية ىف فن متحيص الظاهرات بعقلية يقظة متفتحـة
 يعد فنًا من أن أي فرد يستطيع أن يالحظ الظاهرات, إال أن حتقيق الدقة ىف املالحظة

ومن خالل التدريب أو املامرسة التي تتـسم بـاإلرصار أو املثـابرة يـستطيع . الفنون
الباحث أن يتعلم كيف يقوم بمالحظات يمكن أن يشتق منها املعرفة الدقيقة والتـي 

ْيوثق هبا ويعتمد عليها َ ْ ُ ُْ  ).٧٢ ـ ٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(َ
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אW 
Fإال أهنا ال تزال بعيدة ىف بعض نواحيها عـن .  املالحظة من أمهيةمع ما لطرق) أ

فهى حتتاج إىل وقت طويـل للوصـول إىل املعلومـات التـي نريـد . الطرق التجريبية
وقـد ال تظهـر هـذه الـسلوكيات . الوصول إليها من خالل رصد سلوكيات معينـة

ي ال يكـون فيهـا وإنام تظهـر ىف أوقـات أخـر. خالل فرتات املالحظة التي نقوم هبا
 .ًالفرد حتت املالحظة, أي أن فيها ضياع للوقت أحيانا

ًكام أهنا حتتاج إىل أشخاص مدربني تدريبا جيدا عىل القيـام باملالحظـة) ب( ثـم . ً
أن املعلومات التي نحصل عليها عن السامت التـي نريـد دراسـتها قـد ال تتناسـب 

ولـذلك جيـب ـ . فه ىف املالحظةوال الوقت الذي يرص. واجلهد الذي يبذله املالحظ
 .كلام أمكن ـ أن حيل حملها الطرق التجريبية أو اختبارات السلوك

 حتـي −فـاملالحظون. كام أن تعدد املالحظني قد ال حيل مـشكلة املالحظـة) ج(
ً قد يعطون تقـاريرا خمتلفـة اختالفـا كبـريا, وذلـك عـىل −بالنسبة للموقف الواحد ً ً

ر حساسية ألنامط معينـة ىف الـسلوك مـن املالحـظ أساس أن كل مالحظ يكون أكث
فقد يوجه أحدهم انتباهه إىل أعراض معينة كقضم األظافر, بينام يعطي غريه . اآلخر

 . ًاهتامما أكرب لغريها من األعراض, ومن ثم يركز عليها مالحظته
ورغم أن املالحظة هى وسيلة مهمة ىف طـرق البحـث إال أهنـا تعرفنـا فقـط ) د(

لـذا فـإن . سلوك اخلارجي وال تتطرق إىل تفسري دوافـع الـسلوك املالحـظبظاهر ال
ًعملية التفسري تتوقف عىل حالة املالحظ النفسية خصوصا أن املالحظة تتـأثر كثـريا  ً
بحالة املالحظ وإدراكاته كام أنـه يـصعب تكـرار نفـس ظـروف املالحظـة املكانيـة 

ري املعلومـات التـي حيـصل كذلك يـصعب تفـس. والزمانية وحالة املالحظ النفسية
عليها الباحث عن طريق املالحظة بسبب التغيري الرسيع الذي يطـرأ عـىل الظـواهر 

 ).٣٣ ـ ٢٨: ١٩٨٩نايفة قطامى وحممد برهوم, (النفسية
 :والشكل التاىل يشري إىل تصنيف املالحظة العلمية
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)٢ (אאFאאWE  Biographical Method 

وهى طريقة هتدف إىل تسجيل السلوك اليومي للفرد ومتابعة ما حيـدث لـه مـن 
ًتغريات وهى طريقة تعتمد عىل جمرد املالحظة غالبا, وعىل التجريب أحيانا, إال أهنا  ً
متتاز بتسجيل تطور السلوك اإلنساين ىف جمال احلياة الطبيعية دون اصـطناع مواقـف 

ًلـدارس املالحـظ لتطـور الـسلوك حمايـدا ليحقـق خاصة, وهنـا جيـب أن يكـون ا
 .موضوعية النتائج

 وتتمتع طريقة تسجيل احلياة اليومية ـ كأداة من أدوات مجع املعلومـات ـ بميـزة 
مؤداها أهنا يمكن أن تكفل وتـوفر مالحظـات تتـسم بالتكامـل واالسـتمرار عـن 

 مـن فوائـدها ولكن ىف مقابل هـذه امليـزة ـ هنـاك عـدة قيـود تقلـل. سلوك الطفل
ولعل أهم هذه القيود تتمثل فيام تتطلبـه هـذه الطريقـة مـن . وجدواها كأداة علمية

فإذا عرفنا أن القـائم . وقت طويل ينبغي أن خيصصه الباحث للمالحظة والتسجيل
باملالحظة يكون ىف أغلب األحيان األم أو األب لكان من حق الباحثني الشك ىف أن 

القيام بتسجيل سلوك أطفاهلم من وجهة نظـر موضـوعية يتمكن كثري من اآلباء من 
ًهادئة متعلقة, إذ يتبني لنا من مالحظاتنا اليومية لآلباء أهنـم أكثـر مـيال إىل اسـتباق 
الكلمة وتوقعها, وكذلك اجلملة أو االبتسامة االجتامعيـة لـدي أطفـاهلم الرضـع, 

 .يةًوذلك باملقارنة مع شخص آخر خارجى جمردا من املشاعر الشخص
 أضف إىل ذلك, أن اآلباء الذين يقومون بكتابة سري وتراجم عن سلوك أطفاهلم 
النامي يكونون متأثرين إىل حد كبري بمستواهم االقتصادي االجتامعـي, وخلفيـتهم 
االجتامعية, وغري ذلك من عوامل ترتبط عىل نحـو موجـب بـرسعة النمـو النفـيس 

يري السلوك والنمو املستمدة مـن طريقـة لألطفال أو التبكري فيه, وهذا جيعل من معا
تسجيل احلياة اليومية أداة غري مالئمة من حيث إمكانية اسـتخدامها مـع قطاعـات 

 .أخري من األطفال
ً ويعترب االهتامم املتحيز لد املالحظ قيدا آخر عىل هذه الطريقة السريية, فطاملـا 

مد فقـط إىل تـسجيل يتعذر عىل املالحظ تسجيل كل جوانب سلوك الطفل, فإنه يع
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ًتلك اجلوانب التي حتظى باهتاممه مـن هـذا الـسلوك, وكثـريا مـا تتغـري اهتاممـات 
 .املالحظ من وقت آلخر حتي قبل أن تكتمل بنود ما يقوم بتسجيله

 ىف ضوء ما سبق تنبغى مالحظة أنه عندما تستخدم هذه الطريقة السريية مقرتنـة 
ن أن تـوفر بيانـات مهمـة ومفيـدة عـن باالختبارات والتجريب البسيط,فإنه يمكـ

) Valentine(1942 " فـالنتني"األطفال, وتتضمن األوصاف التي يعرضها كل مـن 
بيانات حصال عليها عن طريـق اسـتخدام هـذه األدوات ) Murphy(1956ومورىف 

جمتمعة ومع ذلك فإن هذه األدوات جمتمعة ال ختلو من بعض القيـود التـى سـبقت 
 كان هناك ما يدعو إىل قبول البيانـات التـي نحـصل عليهـا مـن وإذا. اإلشارة إليها

الطريقة السريية ىف جمال علم الـنفس النمـو, فإنـه مـن الـرضوري أن تكـون هـذه 
البيانات قد تم مجعها بواسطة مالحظني غري متحيـزين بقـدر اإلمكـان, وأن تكـون 

بأسـاليب أكثـر االستنتاجات املستمدة من هذه البيانات قد تم حتقيقهـا واختبارهـا 
 .موضوعية

 وقد أفاد نفر من علامء النفس من تطبيق هذه الطريقة ىف بحوثهم عـىل األطفـال 
) Dennids. W(1936 " دينـيس "فقـد أراد . مع جتنب ما تنطـو عليه مـن عيـوب

ًفجمع مادة من أربـع وسـتني سـجال . ًمثال أن يفيد منها ىف الوصول إىل نتائج عامة َ ََ
ًثم اطلع عىل أربعـني سـجال مـن أكمـل . ل دون الثالثة من العمرلتاريخ حياة أطفا َّ

السجالت التي كتبت عن حياة أطفال ىف الـسنة األوىل مـن العمـر واسـتخرج مـن 
ًمجيع هذه السجالت معلومات غزيـرة عـن مخـسني عنـرصا مـن عنـارص الـسلوك 

ىف مقارنـة ) Hurlock & McHgh.(1936 " مـاك هـى" مـع " هريلـوك "وتعاونت 
عض ظواهر السلوك الواردة ىف بعض تواريخ احلياة, بنفس الظواهر كـام وصـفتها ب
ً ىف دراسة قامت هبا عىل جمموعة من األطفال املعوقني عقليـا, ثـم "مارجريت ميد"

  . ىف دراسته ملجموعة من األطفال املوهوبني" تريمان"كام وصفها 
)٣ (אאFאאאאKE 

 أننـا نـستطيع أن ) ٥٢: ١٩٨٢(" عبد املنعم املليجى" و" حلمى املليجي" ير
وتسمي هـذه الطريقـة . نفيد مما يكتبه الناس عن طفولتهم ىف فهمنا لسلوك األطفال
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ً وكثريا ما يطلق عليها اسم Autobiographical Method " السرية اخلاصة "بطريقة 
, وذلـك ألن Retrospective Method "اعي طريقـة التأمـل االسـرتج"آخر, هـو 

الشخص الذي يستخدمها يرجع بذاكرته إىل هذه الفرتة أو تلك مـن فـرتات حياتـه 
ًاملاضية, وحياول جتميع خرباته ليكون منها تارخيًا كامال عـن حياتـه وختتلـف هـذه . َّ

سه ىف الطريقة عن طريقة تسجيل احلياة اليومية ىف كوهنا جتمع مادة خاصة باملؤرخ نف
حني أننا ىف طريقة تسجيل احلياة اليومية نكون بصدد شخص يؤرخ حليـاة شـخص 

ومع ذلـك فبـني الطـريقتني شـبه أكيـد يكمـن ىف . آخر هو طفله ىف أغلب احلاالت
كوهنام يتتبعان نمو الطفل ىف خمتلف مراحل حياته مع اإلحلاح عىل مميزات أو سـامت 

  .معينة
فرد من تاريخ حياته وما يؤرخه عن نفسه يمكن  وعىل هذا من خالل ما يكتبه ال

َأن يستدل عىل طبيعة اجتاه النمو عنده, وبمقارنة ما يمكن مجعـه هبـذا األسـلوب أو  ُ
تلك الوسيلة من حقائق عـن طريـق أفـراد عديـدين يمكـن عمـل دراسـة مقارنـة 
ودراسة الفروق الفردية والتوصل إىل التعميامت التي حتدد طبيعيـة ونمـو الـسلوك 

 .اإلنساين
 إذن ىف السرية اخلاصة يكتب الفرد عن ذاته خالل مرحلة طفولته أو مراهقتـه أو 
ًرشده, أو ىف أ فرتة أخر من حياته, مستخدما ذاكرته, مـسجال األحـداث التـي  َّ ً
ًمر هبا والظروف التي أثرت فيه, حماوال تسجيل معلوماته وتاريخ حياته خالل فـرتة 

قة يكتب الفرد عن نفسه وال يكتب عن شخص آخر كـام من الزمن, ففى هذه الطري
 ).٤٤ ـ ٤٣: ١٩٨٣خليل معوض, (.هو احلال ىف تسجيل احلياة اليومية

 والسرية اخلاصة مصدر غني من الوثائق السيكولوجية واملعلومات القيمة التـي 
قادة ًقد تزخر بحياة انفعالية وخربات غنية يكتبها غالبا كثري من األدباء والفنانني وال

. ورجال السياسة عن أنفسهم مما تعجز عنه البحـوث واالختبـارات الـسيكولوجية
ومن ثم فعن طريق هذه الوسيلة يمكن دراسة نمو السلوك بمتابعة العظامء والقـادة 
واملفكرين واألدباء الذين يكتبون سريهم الذاتية, سواء بشكل مبارش أو من خـالل 

 " طه حـسني" لعميد األدب العربى " األيام "كام حدث ىف كتاب . أعامهلم األدبيـة
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جـان جـاك " وفـيام كتبـه " توفيـق احلكـيم " لــ" سجن العمر" و" زهرة العمر"و
 عـام عانـاه مـن تطـوره الفكـر " آرنـست رينـان" وما كتبه " إميل" عن "ُّروسو

 عـن التحليـل الـذاتى " فرويـد "ورصاعاته الدينية ىف الطفولة والشباب وما كتبـه 
ه اخلاصة, وأمثال هؤالء كثري, ففى هذه املتابعة ما يكشف النقاب عـن الكثـري حليات

من العوامل الدقيقة التى تؤثر ىف نمو السلوك عند األفراد من نواح عدة والتـى قـد 
عـامد الـدين إسـامعيل, (يكون ىف إمكان هـؤالء أكثر من غريهم أن يكـشفوا عنهـا

٤٥: ١٩٨٩.( 
ا تعتمد ىف جزء كبري مـن احلقـائق عـىل التأمـل وال يعيب هذه الطريقة سو أهن

االسرتجاعى, وهى طريقة من طرق دراسة السلوك حمفوفة بأخطار النسيان كـام أن 
ما يذكره الفرد عن نفـسه قـد يتعـرض عـن قـصد مـن الـدارس أو بـسبب دوافـع 
الشعورية إىل تشويه أو خلط الكثري من احلقائق, ومع ذلك فهى طريقـة اسـتعملت 

دراسة نمو وتطـور الـسلوك اإلنـسانى وعوامـل البيئـة ودروهـا ىف تطـور كثريا ىف 
 ولكن يتعني إخضاع املادة التى تستمد من خالهلـا إىل الفحـص للظـروف .السلوك

التى اكتشفت هذا النوع من الذكريات حتى نقلل بقدر اإلمكان من العنرص الـذاتى 
 .ىف هذه السري

)٤ (אאאFאאWE 
ً كثريا ما يصدر عن الفرد من اإلنتاج ما يعترب وثيقة يمكن الرجوع إليها لدراسـة 

من أمثلـة ذلـك رسـوم . نموه واجتاهات النمو والعوامل املختلفة املؤثرة ىف سلوكه
األطفال والكبار, وما يكتبه املراهقون من شعر ىف مرحلة تـأجج العواطـف وثـورة 
االنفعاالت وكذلك ما يكتبه األفراد عن غريهم وعـن أنفـسهم ومـا يدونونـه مـن 

ويمكن لدارس هذه الوثائق أن يكشف اجتاهـات وميـول ودوافـع وخيـال . وثائق
الطفل, وكـذلك النمـو االجتامعـى وأسـاليب التوافـق النامجـة عـن الـرصاعات, 

از الوثـائق عـن ومتتـ. واجتاهات األفراد نحو مشكالت النمو اجلنسى وغـري ذلـك
ُالكتابة االسرتجاعية بمميزات ال يمكن أن تنكر, فهى تعبري تلقائى عن اجتاه النمـو 
ًودينامياته, ولذلك يكون الفرد فيها بعيـدا عـن التحيـز أو التمويـه كـذلك يمكـن 
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استعامهلا وحتليلها بطريقة دقيقة لدراسة املحتو أو املـضمون عنـد أكثـر مـن فـرد 
 . منها بحقائق كمية إحصائية قد تقودنا إىل نظرية عامةوبذلك يمكن أن نخرج

 ومن الوثائق الشخصية يستطيع الدارس لنمو السلوك أن يتابع إنتـاج الفـرد ىف 
فمنها مثال يمكن دراسة . وثائقه املتتابعة ليتوصل إىل اإلطار العام لنمو السلوك لديه
قص درجة املبالغة االنفعالية مد تطور الفرد ىف اجتاه الثبات االنفعاىل عن طريق تنا

كام يمكن أن تدرس الفروق بني مـستويات النمـو املختلفـة مـن . ىف وثائقه املتتابعة
 .هذه الناحية عن طريق حتليل عينة ممثلة من األفراد, وهكذا

كـام . ُ ولقد استعملت هـذه الطريقـة ىف دراسـات عديـدة عـىل عينـات مـرصية
 االهتامم عندما درسا العالقة بـني تـوتر الفـرد  بكثري من" دوالرد وميلر"استعملها 

  .االنفعاىل وبني طريقة الكتابة ونوع اخلط
 إذن يمكن القول أن كل ما خيلفه األطفال وما يعربون به من رسوم وعمل فنـى 
وكتابة, يمكن اعتباره وثائق سيكولوجية مهمة تفيدنا ىف معرفة اهتاممـات األطفـال 

نـا عـىل اجلوانـب االنفعاليـة والـرصاعات النفـسية وميوهلم وقدراهتم, بـل وتطلع
واالستجابات العديدة واالجتاهات االجتامعية التى تزخر هبـا حيـاة الطفـل والتـى 

 .تعكس حياته خالل مرحلة من مراحل عمره
َّ وىف مرحلة املراهقة قد تعرب لنا أشعار املراهقني ورسومهم وقصصهم وتأمالهتم 

هتم عن حياهتم النفسية; ففى مرحلة املراهقة نجد أن الفلسفية واالجتامعية وطموحا
 ففى املذكرات اخلاصـة –كتابة املذكرات اخلاصة مفيدة لنا ىف دراسة مرحلة املراهقة 

 : يتعرض املراهق ملا يىل
ـ يصب املراهق ثورته ومترده ونقده للمجتمع والتقاليد واألوضاع االجتامعيـة ١

 .القائمة
 .ًه هربا من القلق والضيقـ يفرغ املراهق انفعاالت٢
 .ـ التعبري عن الذات وعن اخلربات الوجدانية من أحزان وعواطف وانفعاالت٣
 .ـ حتديد فلسفته العامة واجتاهاته الدينية٤
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 كل هذه األمور جتعل للمذكرات اخلاصة ىف حياة املراهـق أمهيـة كـرب ال مـن 
 .ملراهقةحيث هى ظاهرة نفسية, بل من حيث هى منهج لدراسة فرتة ا

وىف مرحلتى الرشد والشيخوخة, فإن ذكريات الراشدين والشيوخ عن أنفـسهم 
ىف مراحــل طفــولتهم ومراحــل مــراهقتهم, كــذلك ذكريــات املدرســني ومــرشفو 
مجاعــات النــشاط واألخــصائيني االجتامعيــني عــن تالميــذهم وأفــراد مجاعــاهتم 

ًوعمالئهــم تعــد مــصدرا مهــام ىف مجــع املعلومــات عــن هــؤالء ىف  مراحــل النمــو ً
 ).٤٥: ١٩٨٣خليل معوض, (املختلفة

 وجيدر تناول هذه املعلومات ىف حيطة وحذر شديدين بـسبب امليـل إىل املغـاالة 
ًوعدم املوضوعية والنسيان, فعىل سبيل املثال عنـدما يبلـغ األبنـاء مركـزا اجتامعيـا  ً

ألبنـاء ىف ًمرموقا او يشغلون وظائف عالية يبـالغ اآلبـاء ىف وصـف تفـوق هـؤالء ا
ومثلها ىف ذلك مثل أية أداة من أدوات مجع البيانات, فـإن . الذكاء وحتمل املسؤولية

  :حتليل الوثائق الشخصية طريقة تعرتضها عـدة صعوبات منها عىل سبيل املثال
ُرسيـة املــذكرات ىف نظــر املــراهقني فلـيس مــن الــسهولة أن تعــرض عــىل   − أ

 .الباحثني
ة منتظمة, فاملراهق يكتب حينًا وينقطع عـن  املذكرات ليست سلسلة متصل−ب

 .ًالكتابة أحيانا
 تفسري املذكرات اخلاصة من الباحثني تفسريات غري موضـوعية فقـد تـشتط −ج

 .هذه التفسريات فتحمل ما كتب أكثر مما حيتمل
 وير البعض أنه من املمكن لو اتبعنا قواعد معينة ىف حتليل الوثـائق الشخـصية 

ام موضوعية, وتقديرات كمية ال كيفية فحسب هلذه الـسمة أو أن نخرج منها بأحك
تلك من سامت شخصية صاحب الوثائق, أو هلذه النزعة أو تلك من نزعاته أو هلذه 

لنفرض مثال أن الوثيقة التى نحن بصددها عبارة . القدرة أو تلك من قدراته العقلية
راهقني, فإننا نـستطيع عن جمموعات من التأمالت الفلسفية والدينية سجلها أحد امل
  :تقدير مستواه الذهنى باالستناد إىل األمرين التاليني ىف تأمالته
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فنحرص حمصوله من املفردات ونقـارن هـذا املحـصول : مستواه اللغو: األول
بمحصول جمموع املراهقني ىف سنة, ونقدر قدرته عـىل رشح أفكـاره والتعبـري عـن 

 .إلخ.......مشاعره, وسالمة عباراته,
سالمة تفكريه, فنحرص عدد مرات وقوعـه ىف التنـاقض, وقدراتـه عـىل : الثانى

التعميم غري املخل, وقدرته عىل التفكري املجرد, وقدرته عىل نقد غريه ونقد تفكـريه 
 ـ ١٩: ١٩٨٧عبـد املـنعم املليجـى, (إلـخ......الشخىص, وعمق حتليالته الذاتيـة

٢٠.( 
 : باالستناد إىل الشواهد اآلتيةونستطيع كذلك تقدير اتزانه االنفعاىل

 .مد حترره من املبالغة واالنفعالية ىف أحكامه عىل األمور واألشخاص: األول
 .مد ثبوت حالته االنفعالية العامة: الثانى
شدة استجابة االنفعالية لألحداث اخلارجية, وإىل أ حد تتناسب هـذه : الثالث

 .سببتهااالستجابات ىف شدهتا مع شدة املواقف التى 
مد اتـزان عالقاتـه االجتامعيـة سـواء ىف جمـال األرسة أو املدرسـة, أو : الرابع

 .ًاملجتمع الكبري, وسواء مع املرأة أو الرجل; والكبار أو الصغار
 .إىل أ حد يتناسب مستو طموحه مع إمكانياته: اخلامس

ت  ونستطيع أن نتأكد من صحة األحكـام التـى نخـرج هبـا مـن حتليلنـا لتـأمال
املراهق بأن تقارهنا باألحكـام التـى نخـرج هبـا مـن وثـائق أخـر ـ إن وجـدت ـ 

 .كرسومه أو جمموعة خمتارة من قراءاته
)٥ (א Content Analysis  

 أسلوب ىف البحث يستخدم ىف وصف وحتليـل حمتـو القـصص وافتتاحيـات 
موضـوعى ونـسقى إلخ عىل نحـو .... الصحف واألفالم والكتب واخلطب العامة

والتصنيف املنظم لعنارص املادة أو مكوناهتا التي أسفر عنها التحليل ومد . وكمى
العامة واخلاصة التـي مل يكـن ) املوضوعات(تكرارها يتيح للباحث أن حيدد التيامت
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من املمكن ظهورها من الفحص البسيط, وقد يمكن هذا من احلكم عىل مـا للـامدة 
جـابر عبـد احلميـد (هور الذ سـوف يتعـرض ملـضموهنامن تأثري حمتمل عىل اجلم

 ).٧٤٠: ١٩٨٩وعالء الدين كفاىف, 
 حني أصـدر ١٩٢٠ومما جتدر اإلشارة إليه أن نشأة حتليل املحتو ترجع إىل عام 

 . مؤلفهام حول هذا املوضوع" ميلز وليبامن "
ة  وقد تكون قراءة الوثائق والسجالت عملية ثقيلة وشـاقة عـىل الـنفس بالنـسب

ًلغري املتخصصني, إال أن الباحثني غالبا ما يكتشفون بيانات ممتعـة هلـا داللتهـا مـن 
ويرتبط حتليل املحتـو الـذي قـد يـسميه الـبعض حتليـل املـضمون . هذه املصادر

ًإرتباطا وثيقا باملنهج التارخيى, إال أنه يستخدم أيضا ىف املنهج الوصـفى; فكـل مـن  ُ ً
 هيتم بالوثائق والسجالت إال أن املنهج التـارخيي هذين املنهجني من مناهج البحث

 .ًهيتم أساسا باملايض البعيد ىف حني هيتم املنهج الوصفى بالوضع الراهن
 وهناك صور كثرية وأنامط عديدة لتحليل املحتو; فبعض الباحثني يركـز عـىل 
ز حتليل األحكام والقواعد التي قد تضعها هيئة مدرسة ما, والبعض الثـاين قـد يركـ

عىل مجع بيانات هبدف تصنيف املامرسات واإلجراءات والظروف املدرسية القائمة; 
والبعض الثالث قد يفحص النرشات من أجل احلصول عىل معلومات عن املنـاهج 
املقررة وحمتو برامج معينـة, والـبعض الرابـع قـد يفحـص املنـاهج أو املقـررات 

وذلك هبدف حتديد ما يـدرس ومـا ال الدراسية أو الكتب املقررة أو أعامل التالميذ 
يدرس, وتوزيع مواد معينة عىل الصفوف الدراسية املختارة ومقدار الوقـت الـذي 

والبعض اخلامس مـن البـاحثني قـد حيلـل حمتويـات . وما إىل ذلك.... خيصص هلا
املراجع والصحف والدوريات, والرسـوم املتحركـة والـصور واألفـالم والـصور 

 .الفوتوغرافية
حتليل حمتو الكتب املقررة ـ عىل سبيل املثال ـ قد حيـىص البـاحثون نـوع  وعند 

املفاهيم وتكرارهـا, واألخطـاء والتحريفـات أو عـدد الـصور أو اجلـداول, وقـد 
. ُيقيسون طول اجلمل, أو املساحة املخصصة ملوضـوع معـني, أو املـستو اللغـوي
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 يدرس حول موضوعات ومتكنهم هذه املعلومات من حتديد متى; وأين; ومقدار ما
 .معينة, وتساعدهم عىل كشف حتيزات املؤلفني ومعتقداهتم

 وىف إحد الدراسات التي كان اهلدف منهـا حتديـد املحتـو الـذ ينبغـي أن 
يتضمنه منهج ما, حلل الباحثون أنامط األخطاء, التي وقع فيها التالميـذ ىف التعبـري 

من املكونات التي أعانتهم ىف حتديد الشفهى, والكتابى, واحلساب واهلجاء وغريها 
 .هدفهم

ً ويمكن القول أنه عن طريق حتليل املحتو يلقى مؤلفو الكتب املدرسـية عونـا 
من الدراسات التي تعرفت عىل احلصيلة اللغوية األساسية التي يمتلكها األطفال ىف 

ر ذكـر وكذلك قد يقوم العلامء االجتامعيون بتبويب تكـرا.... مراحل عمريه خمتلفة
احلقائق واملوضوعات والقـضايا والتعمـيامت ىف الـصحف والـدوريات والـصور 
ًاملتحركة, والرسوم الكاريكاتورية وغري ذلك من املصادر لتحديد أكثرها استخداما 
ٍىف حياة الراشدين, وأدت مثل هذه الدراسات إىل إحـداث تعـديالت ىف كثـري مـن 

 .املناهج
ستخدام حتليل املحتو كوسيلة مـن وسـائل مجـع  وإذا ألقينا نظرة عىل بدايات ا

البيانات واملعلومات فـسوف نالحـظ أن بحـوث حتليـل املحتـوي البـاكرة كانـت 
ًسطحية وآلية إىل حد ما; إذ اعتمدت أساسا عىل قراءة املـواد املكتوبـة أو املطبوعـة, 
ين وتبويب تكرار حدوث البنود ىف فئات مناسبة, إال أهنا مل تصمم لتكشف عن معـا

 .ذات أمهية خاصة
 ىف أواخر الثالثينيـات مـن القـرن H.D Laeswell " الزويل " ولقد كان لعمل 

العرشين أثره ىف تقدم دراسة املحتو حيـث اسـتطاع هـو وزمالئـه أن يـضيفوا إىل 
عنرص الدقة, وكان حتليلهم يتم حتت ضـوابط معينـة جتعلـه ) االستبصار(التبرص أو

ًمنظام وموضوعيا إذا قورن ومن أمثلة .  بالطريقة التقليدية ىف وصف املحتو ونقدهً
 : هذه الضوابط ما يأتى

ًأن تكون الفئـات املـستخدمة لتـصنيف املحتـو معرفـة تعريفـا واضـحا  −١ ً َّ ُ
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ًوحمددا; بحيث يستطيع األفراد اآلخرون تطبيقها عىل نفس املحتوي لتحقيـق نفـس 
 .النتائج
ً ما يدهشه وما يعتربه مثريا بـل ينبغـي ًأال يرتك املحلل حرا ىف اختيار وكتابة −٢

 .أن يصنف بطريقة منهجية كل املواد املتصلة باملوضوع ىف عينته

استخدام أساليب كمية لكى تزودنا بمقـاييس ملـا تعطيـه املـادة مـن أمهيـة  −٣
املختلفة التي حتتو عليها, وتسمح بمقارنتها بعينـات أخـر مـن  وتأكيد لألفكار

 ).١٦٩ ـ ١٦٣: ١٩٧٨د وخري كاظم, جابر عبد احلمي( املادة
 وىف منتصف القرن العرشين املنرصم تقريبا, بـدأت دراسـات حتليـل املحتـو ً
. ًتقدم طرقا أكثر دقة ومرونة لتبويب البنود, بغية كـشف العوامـل املهمـة وإبرازهـا

ًوكانت هذه الدراسات الكيفية تتعلـق بموضـوعات أكثـر تعقيـدا مـن الدراسـات 
كيف تعالج موضوعات مجاعات األقليـات العنـرصية : ت أسئلة مثلالكمية; فأثار

ىف كتب املواد االجتامعية باملرحلـة االبتدائيـة? وحيـنام يقـوم الباحـث هبـذا الـنمط 
 ذاته أقل نسبيا مـن اهتاممـه بـاملحتو ًالكيفى من الدراسة, يكون اهتاممه باملحتو

 ىف " طبيعته ولكنه يكون وقد يكون عمله شبه كيفي ىف. كانعكاس لظاهرات أعمق
ًالغالب قائام عىل أساس وجود أو غياب حمتو معني, بدال من التكـرارا  النـسبية تً

 ).٣٢٥: ١٩٨٥فان دالني, ("
אאW 

 ىف ضوء الكتابات التـى أشـارت إىل عـدد هـذه الوحـدات يمكـن حـرصها ىف 
 : األنامط التالية

; كـامل ٢٠٠٠ عبد الظاهر الطيـب وآخـرون, ,١٩٨٠غريب سيد أمحد, : انظر(
 ).٢٠٠٤زيتون, 

 : الكلمة أو الرمز) ١(
 الديموقراطيـة " أو " احلرية " حيث يقوم الباحث بتحليل الشعارات مثل كلمة 
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. ً; والتحليل األدبى لتحليل األلفاظ والكلـامت هـى األكثـر شـيوعا بـني األدبـاء"
 ,وقد تـشري الكلمـة إىل معنـى أو رمـز والكلمة هى أصغر وحدة ىف حتليل املحتو

معني; كام قد تتحدد عن طريق بعض املصطلحات أو املفهومات التى تعطيها معنـى 
خاص, وعندما تستخدم الكلمة كوحـدة ىف حتليـل املحتـو; فـإن الباحـث يـضع 
ُقوائم تسجل فيها تكرارات ورود الكلـامت, أو فئـات خمتـارة مـن املـادة موضـوع 

ذه الوحــدات ىف التحليــل الــسياسى, وحتليــل األســلوب التحليــل, وتــستخدم هــ
 . األدبى, ودراسة مواد االتصال التعليمى

 : املوضوع) ٢(
ُويقصد بوحدة املوضوع الوقوف عىل .  أ الفكرة التى تدور حول مشكلة معينة
ويعترب املوضوع أهـم وحـدات حتليـل . العبارات, أو األفكار اخلاصة بمسألة معينة

 . اسة اآلثار النامجة عن االتصال وتكوين االجتاهاتاملحتو عند در
 : الشخصية) ٣(

ُ وقد تكون خيالية أو تارخييـة وتـستخدم ىف حتليـل القـصص والـدراما والـسري 
ويقصد هبا حتديد نوعية وسامت الشخصية الرئيسية التى تـرد ىف العمـل . والرتاجم

 قد تكون حقيقية, وهذا ًاألدبى مثال بصفة خاصة, وقد تكون الشخصية خيالية, كام
 . حيتم قراءة العمل األدبى بأكمله; حتى يمكن تصنيف الشخصيات التى وردت به

 : املفردة) ٤(
ً أ الوحدات الطبيعية التى يستخدمها منتج املادة, وقد تكون كتابا أو مقاال, أو  ً

ًقصة, أو حديثا إذاعيا, أو برناجما أو خطابا ًً تحليـل إذا وتستخدم املفردة كوحـدة لل. ً
وكذلك يمكن تـصنيف العمـل األدبـى حـسب نوعيـة . كانت هناك عدة مفردات

 . موضوعاته السياسية واالجتامعية والدعائية
 : مقاييس الزمن واملساحة) ٥(

 وهى عبـارة عـن تقـسيامت ماديـة مثـل عـدد األعمـدة, أو عـدد الـسطور, أو 
 . وحدات الطول ىف األفالمالصفحات, أو الفرتات الزمنية ىف الربامج اإلذاعية, أو
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אאאW 
 :  تتم إجراءات حتليل املحتو عىل مرحلتني أساسيتني مها

 .  اخلطوات التى تتصل باملشكلة املراد بحثها:املرحلة األوىل
 .  اخلطوات التى تتصل بتحليل املحتو:املرحلة الثانية

 : ت الرئيسية التالية وتكتمل هذه اإلجراءات باكتامل اخلطوات الس
 : اإلحساس باملشكلة املراد بحثها وحتديدها) ١(

 ذلك إن السمة األساسية التى متيز البحوث والدراسات العلمية هـى أن تكـون 
ٍذات مشكلة حمددة ىف حاجة إىل من يتصد هلا بالدراسـة والتحليـل مـن جوانبهـا 

 اإلحـساس ـ مـن جانـب ومن هنا فإن نقطة البدء ىف أ بحث علمى هى. املتعددة
الباحث ـ بوجود مشكلة بحثية معينة; ينتقيها مـن بـني عـدة مـشكالت باسـتخدام 
األساليب العلمية ىف مجع البيانات; كاملالحظة العلمية, والتجـارب, واالسـتبيانات 
واملقابالت; حيث يبدأ البحث عادة بموقـف غـامض يواجـه الباحـث, أو موقـف 

. قق مع غموض املتغريات املرتبطة بـه واملـؤثرة فيـهمشكل أ غري حمدد, أو غري حم
وتتجسد مشكلة البحث, عندما يدرك الباحث ـ من خالل مالحظاته أو جتاربـه, أو 
ًإطالعاته ـ أن شيئا معينًا ليس صحيحا, أو حيتاج إىل مزيد من اإليضاح, والتفـسري,  ً

 . والتجارب
 : حتليل املشكلة وصياغتها) ٢(

املشكلة, تبدأ خطـوة حتليـل املـشكلة وحتديـدها حيـث  بعد إحساس الباحث ب
يسعى الباحث إىل حتديد العوامل التى تـسبب غمـوض املـشكلة أو صـعوبتها عـن 
طريق حتليل املوقف العام هلا; من حيث عنارصه وظروفه, وخصائصه هبدف إبـراز 

 . العنارص واملتغريات املكونة للمشكلة وتوضيحها
أن خطوة حتليل املشكلة ) ١٣٨: ٢٠٠٠("آخرون عبد الظاهر الطيب و" ويذكر 

تشتمل عىل جمموعة من اخلطوات الفرعية املتتالية, والتى ترتتب عىل بعضها البعض 
 : عىل النحو التاىل

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٢−@ @
 

ُجتميــع البيانــات واملعلومــات والوقــائع التــى حيتمــل أن تكــون ذات صــلة ) أ(
, أو يبنـى عليهـا باملشكلة, ووضع التفسريات التى يمكن للباحث أن يـستمد منهـا

 . ًمزيدا من احلقائق واملعلومات والتفسريات اجلديدة
 . استخالص املعانى واكتشاف العالقات بني املكونات املختلفة للمشكلة) ب(
البحث عـن مزيـد مـن احلقـائق لتوضـيح املـشكلة البحثيـة, وحتديـد أ ) جـ(

تفسريات, أو عالقات وما إذا كانت هناك حقائق أو . العنارص واملتغريات يرتبط هبا
ًأخر متضمنة فيها, أو تلعب دورا حمددا ىف أحداثها, واكتشاف ما إذا كانت هنـاك  ً

 . عيوب ىف االستنتاجات اخلاصة بطبيعتها
 بعد ذلك يبدأ الباحث ىف خطوة صياغة املشكلة, أ يقـوم بعـرض املـشكلة ىف 

 ويمكـن القـول أن .صياغة تعطى صورة كاملة عن املشكلة البحثية بكافـة أبعادهـا
حتليل املشكلة, وصياغتها يفيد بشكل جوهر ىف حتديد مجيـع اخلطـوات البحثيـة, 
واملنهجية, ومن بني هذه اخلطوات حتديد نوعية الدراسـة التـى يمكـن للباحـث أن 
يقوم هبا, ونوع املناهج التى سوف يتبعها, والبيانات التى يتعني عليـه أن يـسعى إىل 

الوسائل واألساليب واألدوات التى سيستخدمها, وهو ما احلصول عليها, وأنسب 
يوضح درجة االرتباط الوثيق بني حتديد وحتليل املشكلة, واختيـار أسـلوب حتليـل 

 . ٍاملحتو كأداة جلمع البيانات وحتليلها, واستخالص نتائج بحثية منها
أو وضع جمموعـة مـن التـساؤالت التـى . وضع الفروض اخلاصة بالدراسة) ٣(
 : ى الباحث إىل اإلجابة عنهايسع

 ىف أعقاب قيام الباحث بتحديد املشكلة بدقة, يبدأ ىف صياغة جمموعة مـن اآلراء 
التى ير أهنا يمكن أن متثل جمموعة املتغريات املـؤثرة ىف املـشكلة املـراد دراسـتها, 

 . وهذه اآلراء هى ما نطلق عليه الفروض
د أن يبدأ بفروض أساسية تؤد إىل  وير بعض الباحثني أن البحث العلمى الب

حتديد نوع املعلومات واحلقائق التى ينبغى أن جيمعها دون سـواها; وهـذه احلقـائق 
تؤد ىف النهاية إىل التثبت من مد صحة هذه الفروض, ويذهب هؤالء الباحثون 
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إىل أن الفروض هى التى تساعد عىل تنظيم هذه احلقائق ىف إطـار معـني باعتبـار أن 
ض هى نقطة البدء ىف كل استدالل جتريبـى, ولوالهـا ملـا أمكـن القيـام بـأ الفرو

بحث, أو حتصيل أ معرفة, وملا استطاع الباحـث إال أن يكـرس املالحظـات غـري 
 . املنتجة

 ومما جتدر اإلشارة إليه أن هناك بعض البحوث والدراسات التى قد ال يتاح فيها 
راسات االستكشافية أو االستطالعية ًللباحث أن يفرض فروضا مثل البحوث والد

ومن ثم فإنـه يمكـن اسـتبدال خطـوة فـرض الفـروض ىف بعـض البحـوث . ًمثال
والدراسات بخطوة بديلة هى طرح جمموعة من التساؤالت التى يسعى الباحث إىل 
اإلجابة عنها; باعتبار أن البحث ىف هـذه احلالـة ال توجـد لـه فـروض حمـددة, وال 

ً فرض; نظرا إىل أن مشكالته مل تتناوهلا البحوث والدراسـات ًيستهدف أصال اختبار
ًمن قبل, ومل حتدد معاملها بعد حتديدا دقيقا ً . 

)٤ (عليها حتليل املحتو اختيار املجتمع والعينات التى ستجر : 
ً إن الباحث الذ يستخدم أسلوب حتليل املحتـو البـد أن يكـون قـادرا عـىل 

; وإمكانية اختيـار عينـة ممثلـة )١(علق بمجتمع البحثاإلجابـة عن عدة تساؤالت تت
; شأنه ىف ذلك شأن بقيـة البـاحثني ىف البحـوث والدراسـات األخـر الـذين )٢(له

يسعون إىل التوصل إىل نتائج دقيقة, ومعربة عن طبيعة املـشكالت املـراد دراسـتها, 
 : وتتمثل أهم هذه التساؤالت ىف

 يله? ما هو حجم املجتمع املطلوب حتل) أ(
                                                           

وىف جمال حتليل املحتـو يكـون . جمتمع البحث هو مجيع الوحدات التى يرغب الباحث ىف دراستها) ١(
اد التى صدرت من الصحيفة أو جمموعة الصحف التى تـم اختيارهـا خـالل املجتمع هو مجيع األعد

الفرتة املحددة للدراسة, أو مجيع الكتب أو الوثائق, أو املطبوعات املطلوب حتليلها, أو مجيع الربامج 
اإلذاعية أو التليفزيونية, أو مجيع األفالم, أو املـرسحيات, أو املسلـسالت; املـراد حتليـل حمتوياهتـا, 

 . تى أذيعت أو عرضت خالل الفرتة املحددة للدراسةوال
ووحـدات . هنا هى جمموعة من وحدات املعاينة ختضع للدراسة التحليلية, أو امليدانيـة العينة املمثلة )٢(

املعاينة هى مجيع الوحدات التى يتكون منها جمتمع البحث; فكل عدد من كل صحيفة يتم اختيارهـا, 
طبوعة, أو برنامج أو فيلم, أو مرسحية, أو مسلسل خاضـع للتحليـل وكل كتاب, وكل وثيقة, أو م

 . هو وحدة معاينة
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 ما هو احلجم األمثل للعينة التى يمكن سحبها من هذا املجتمع? ) ب(
هل يؤد تكرار استخدام نفس املقاييس عىل نفس وحـدات التحليـل إىل ) جـ(

 نفس النتائج, وما مد إمكانية إعادة البحث? 
التـى يـتم حتديـدها إىل تعيـني وحـرص  @)١(هل تـؤد الفئـات والوحـدات) د(

 تهدفة عن العينة? املتغريات املس
 ما هو حجم العينة الذ يتيح إمكانية تعميم النتائج بحدود ثقة معينة? ) هـ(

 وما دمنـا بـصدد احلـديث عـن اختيـار املجتمـع والعينـات ىف أسـلوب حتليـل 
املحتو فإنه يمكن القول أن العينات ىف هذا األسلوب تقوم عـىل مبـدأ العـشوائية 

Randomizationاملبدأ الذ يتـيح جلميـع مفـردات املجتمـع فرصـة احتامليـة ; أ 
ًمتكافئة لالختيار ىف العينة نظرا إىل أن اختيار كل مفردة يتم بطريقة مستقلة عن باقى 
املفردات, وتستمد النوعيات املختلفـة مـن العينـات أسـاس تكوينهـا مـن قاعـدة 

 . العشوائية واالحتامل املتكافئ
سـلوب حتليـل املحتـو اإلشـارة إىل مخـس  وتتواتر ىف الكتابات ذات الصلة بأ

 : أنواع من العينات هى
  Random sample: العينة العشوائية) أ(

ً وهى أبسط أنـواع العينـات, جتعـل احـتامل ظهـور أ وحـدة معاينـة مـساويا 
ًالحتامل ظهور أية وحدة أخر; مما يساعد الباحث ىف تقدير أخطاء املعاينـة تقـديرا 

ًدقيقا, وحمسوبا ً . 
ويتم اختيار العينات العشوائية عن طريق حرص مجيع مفردات جمتمـع البحـث,  

وحتديد حجم العينة املطلوبة, ثم سحب وحدات املعاينـة بطريقـة عـشوائية, ويـتم 
                                                           

ًالفئات أو الوحدات هى الوحـدات املتاحـة التـى يمكـن حـرصها وتطبيـق الدراسـة عليهـا نظـرا  )١(
لصعوبة وجود مجيع وحـدات املجتمـع ىف بعـض احلـاالت ىف ضـوء احـتامل فقـدان بعـض أعـداد 

تـسجيالت متاحـة مـن بعـض الـربامج, أو األحاديـث, أو املسلـسالت الصحف; أو لعدم وجود 
عن مجيع ) ٍالتى تسمى حينئذ اإلطار(اإلذاعية أو التليفزيونية مما يؤد إىل اختالف الوحدات املتاحة 

 ) . التى سبق أن أسميناها املجتمع(الوحدات 
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ًمقدار السحب ـ عادة ـ باستخدام جداول األرقام العشوائية, وتتميز هـذه الطريقـة 
ة ـ ىف إمتـام عمليـة املجانـسة داخـل ُّبخلوها من التحيز, كام تستخدم ـ بصفة أساسي

 . جمتمع البحث
  Systematic sample: العينة املنتظمة) ب(

ُ وهى التى تستخدم ىف اختيار وحدات معاينة خالل فرتات زمنيـة معينـة وهـى 
أشبه بالعينة العشوائية; حيث يقوم الباحث عن طريـق اسـتخدام جـداول األرقـام 

عداد متثل النسبة املئوية لوحدات املعاينة إىل إمجاىل العشوائية باختيار جمموعة من األ
املجتمع األصىل, ثم تستخدم هذه األعداد كنقطة بداية ىف اختيـار بـاقى الوحـدات 

 . بشكل منتظم
 وتستخدم طريقـة العينـة املنتظمـة ىف حتليـل املحتـو عنـد اختيـار األيـام, أو 

, Systematic interval متساوية التواريخ, أو األعداد التى يفصل بينها فرتات زمنية
ويتم ذلك عن طريق حتديد حجم العينة املطلوبة, ثـم اسـتخراج نـاتج قـسمة مجـع 
مفردات جمتمع البحث خالل الفرتة الزمنية للبحث عىل حجم العينة املطلوبـة, ثـم 

 . استخدام هذا الناتج كفرتة زمنية بينية متساوية بني وحدات املعاينة املختارة
 ـ ١٤٤: ٢٠٠٠عبـد الظـاهر الطيـب وآخـرون, :  التفاصـيل, انظـرملزيد مـن(
١٤٥.( 
  Arbitrary sample: ّالعينة العمدية) جـ(

 وهى التى تتكون عن طريق االختيـار العمـد أو التحكمـى, أ عـن طريـق 
االختيار املقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات املعاينة; حيث ير الباحث 

ًمجتمع البحث أهنا متثل املجتمع األصىل متثيال صحيحا; وذلك ًطبقا ملعرفته التامة ب ً
 . ىف حال االقتصار عىل العينة العمدية أو التحكمية

 ويلجأ الباحث إىل استخدام هذا النوع من أنواع العينـات ىف حالـة مـا إذا كـان 
البحث يقتىض أن تتضمن العينة اإلمجالية هذا النوع من وحدات املعاينة, وقد يلجـأ 

لباحث إىل اختيار بعض وحدات املعاينة عن طريق العمد, والباقى بطريقـة العينـة ا
 . ًالعشوائية أو املنتظمة مثال
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 ففى الدراسات التحليلية عن املعاجلات الصحفية لبعض القـضايا الـسياسية أو 
االقتصادية, أو االجتامعية خالل فرتة زمنيـة معينـة, قـد يلجـأ الباحـث إىل اختيـار 

ة تتميز بطابع خاص ىف معاجلتها اإلعالمية بطريقـة عمديـة خـشية أال صحف معين
ًمتثل متثيال صحيحا ىف العينة العشوائية ًكام قد خيتار أعدادا معينـة صـدرت ىف أيـام . ً

ًمعينة اختيارا عمديا ألن هذه األعداد تناولت القضايا موضوع الدراسـة التحليليـة  ً
ًتناوال متعمقا مكثفا باملقارنة ببق ً ًوينطبـق ذلـك أيـضا عـىل اختيـار . ية الفرتة الزمنيةً

نوعيات معينـة مـن األفـالم أو الكتـب, أو الـربامج اإلذاعيـة, أو التليفزيونيـة, أو 
ِّالفرتات أو الدورات اإلذاعية ذات الطابع املميز املرتبط بموضوع البحث واملؤثر ىف 

 ).١٤٦: ٢٠٠٠الطيب وآخرون, (نتائجه
  Stratified sample: العينة الطبقيـة) د(

 وهى تلك العينة التى يتم فيها تقسيم املجتمع أو اإلطـار إىل أقـسام أو طبقـات 
متجانسة ىف داخلها, وخمتلفة فيام بينها, ويتم سحب وحدات املعاينـة بالنـسبة لكـل 
ُطبقة عىل حدة, إما بطريقـة عـشوائية, أو منتظمـة, ثـم تـستخدم هـذه التقـديرات 

 . دير متوسط املجتمع بأكملهاملتعددة ىف حساب تق
ُ وتستخدم العينة الطبقية بشكل أساسى ىف حالة االجتاه إىل حتليل مـواد صـحفية 
ًأو إذاعية أو تليفزيونية مثال; حيث يقوم الباحث بتقسيم املجتمـع األصـىل ىف هـذه 

ثم خيتار عينة عـشوائية أو ) الصحف ـ الراديو ـ التليفزيون(احلال إىل ثالث طبقات
  ...منتظمة من كل طبقة منها وهكذا

ً ويمكن تقسيم املجتمع تقـسيام طبقيـا عـىل أسـاس أرقـام التوزيـع, والتغطيـة  ً
اجلغرافية, وعدد القـراء, ونـوع الطباعـة, وطبيعـة املـادة اإلعالميـة, وغريهـا مـن 

واستخدام العينة الطبقية يتيح للباحث احلصول عىل نتائج أكثـر دقـة ىف . التقسيامت
العـشوائية; خاصـة إذا مـا اتـسم املجتمـع حال مقارنتها باستخدام الباحث للعينـة 
 . بتشتت بني وحداته أو أقسامه أو طبقاته

  Cluster sample: العينة العنقوديـة) هـ(
 وير العديد من الباحثني أن العينة العنقودية من أنسب طرق اختيـار العينـات 
 ًىف جمال حتليل املحتو; نظرا إىل أن جمتمع البحـث يتكـون مـن أكثـر مـن مـستو
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واحــد, وهــى مــستويات املــصادر; ثــم التــواريخ, ثــم األعــداد, أو الطبقــات ثــم 
رئيسى من ) املضمون(املحتو مع وجود مستويات فرعية جزئية داخل كل مستو

 . هذه املستويات
 وباستخدام العينة العنقودية يمكن للباحث أن يطمـئن ألنـه وضـع ىف اعتبـاره 

 للمجتمـع األصـىل للبحـث; ممـا يـؤد إىل مجيع املستويات, والتقسيامت املختلفـة
تقليل األخطاء العشوائية التى يمكن أن تنتج عن تشتت وحـدات املعاينـة, وعـدم 

 . جتانسها
والشكل التاىل يلخص أنواع العينات عند استخدام حتليل املحتو ِّ : 
ِّشكل يلخص أنواع العينات عند استخدام حتليل املحتو                         

عينة ) أ(
 عشوائية

عينة ) ب( 
 منتظمة

عينة ) جـ( 
 عمدية

عينة ) د( 
 طبقية

عينة ) هـ( 
                       (*)عنقودية

عينة ) ٢(  عينة املرحلة الواحدة) ١(  
 مزدوجة

عينة ) ٣( 
 متتابعـة

)٥ (ثبات عملية حتليل املحتو : 
 : اسيني مها تتضمن إجراءات عملية حتليل املحتو عنرصين أس

  Objectivityاملوضوعية : األول
 حيث جيب أن تكون املوضوعية هى الـسمة األساسـية لعمليـة التحليـل شـأهنا 

                                                           
عينة العنقودية أن يكتفى بسحب يمكن للباحث ىف جمال تطبيق أسلوب حتليل املحتو إذا استخدم ال (*)

 : عينة واحدة أو عدة عينات وذلك عىل النحو التاىل
وفيها يكتفى الباحث بسحب عينة واحدة فقط من املجتمع, واالعتامد عـىل : عينة عىل مرحلة واحدة) ١(

 . النتائج اخلاصة
 .  التى توصل إليهاوفيها يلجأ الباحث إىل سحب عينتني للتأكد من صحة النتائج: عينة مزدوجة) ٢(
وفيها يلجأ الباحث إىل سحب عـدد كبـري مـن العينـات, بحيـث يـرتبط عـدد مـرات : عينة متتابعة) ٣(

السحب بدرجة الدقة املطلوبة للبحث من جهة, وبدرجة التشتت أو التجانس بني وحدات املجتمـع 
ؤد إىل اكتفـاء الباحـث األصىل من جهة ثانية; حيث يؤد إىل التشتت إىل اختيار عينات أكثر, أو ي

 . واقتناعه بصحة ما وصل إليه من نتائج من جهة ثالثة

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٨−@ @
 

شأن اإلجراءات واخلطـوات البحثيـة األخـر, وأنـه مـن الـرضور الـتحكم ىف 
 . اجلوانب الذاتية للقائم بعملية التحليل لتحقيق املوضوعية

  Reliabilityالثبات : الثانى
 والثبات باملفهوم اإلحصائى يعنى قياس مد استقاللية املعلومات عـن أدوات 
القياس ذاهتا بمعنى أنه مع توفر نفـس الظـروف والفئـات والوحـدات التحليليـة, 
والعينة الزمنية, فمن الـرضور احلـصول عـىل نفـس املعلومـات ىف حالـة إعـادة 

ري التوقيت الذ تتم فيـه عمليـة البحث مهام اختلف القائمون بالتحليل, أو مهام تغ
وعىل هذا األساس تـسعى عمليـات الثبـات إىل التأكـد مـن وجـود . إعادة البحث

 : درجة مرتفعة من االتساق بالنسبة للبعدين اآلتيني
ُبعد االتساق بني الباحثني القـائمني بتحليـل املحتـو, بمعنـى رضورة أن  •

ت التحليل ووحداته عـىل نفـس يتوصل كل منهم إىل نفس النتائج بتطبيق نفس فئا
املحتو . 

بمعنى رضورة أن يتوصل الباحثون إىل نفس النتـائج : ُبعد االتساق الزمنى •
بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته عىل نفس املحتو إذا تـم إجـراء التحليـل ىف 

 . أوقات خمتلفة
 وكلام حقق حتليل املحتـو درجـة عاليـة مـن االتـساق عـىل هـذين البعـدين; 

 . زدادت درجة اعتامدنا عليه كأداة علميةا
 . Validity of content analysis: صدق التحليل) ٦(
 : التحليل اإلحصائى والتفسري واالستدالل) ٧(

 بمعنى التحليل اإلحصائى للنتائج واسـتخراج املـؤرشات اخلاصـة بالتحليـل; 
تو كنتائج جزئيـة والقيام بعمليات االستنتاج واالستدالل, وربط نتائج حتليل املح

 التى تم التوصل إليهـا; باسـتخدام أسـاليب وأدوات أخـر ببقية النتائج األخر
الستكامل اجلوانب املعرفية اخلاصة بالبحث, ولوضع نتائج البحث ىف شكل إجابـة 
 .عن تساؤالت البحث, أو توضيح مد صحة الفروض املطروحة أو عدم صحتها
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 :  املحتو والشكل التاىل يوضح خطوات حتليل
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ويستخدم أسلوب حتليل املحتو ىف الوقت الراهن ىف جمال سـيكولوجية النمـو 
ًىف حتليل بيانات تم مجعها عن نمو الفرد, ولتكن مثال سجالت احلياة, السري الذاتية, 

ديـد االجتاهـات العامـة الـسائدة ىف والرتاجم وإنتاج األطفال واملـراهقني, بغيـة حت
حمتوياهتا, وبقصد الكشف عن القـوانني التـي خـضع هلـا نمـو الشخـصيات التـي 

 . تناولتها
 ولكى نقوم بعمليات حتليل حمتو أل مـن سـجالت احليـاة اليوميـة, الـسرية 
 : الذاتية, والرتاجم أو إنتاج األطفال واملراهقني يتعني القيام بعدة خطوات تتمثل ىف

 .حتديد املفاهيم املطلوب حرصهاأ ـ 
 .حتديد وحدات التحليل وفئاتهب ـ 
 .اختيار عينة ممثلة للوحدات والفئاتجـ ـ 

 .معرفة تكرار الوحدات وترددهاد ـ 
قياس ثبات التحليل عن طريق إسـناده ألكثـر مـن باحـث ومعرفـة مـد هـ ـ 

 .االتفاق بني نتائج دراساهتم
 .ائج وتفسريهاالتحليل اإلحصائي للنتو ـ 

ــو ــل املحت ــشمل وحــدات حتلي / الشخــصية/ املوضــوعات/ الكلــامت: وت
 ).٥٢ ـ ٥١: ١٩٨٨عبد الفتاح صابر, (السلوك

אאW 
أن يـصف ) ١:(يمكن أن يفيد حتليل املحتو ىف عدد من األغراض فهو يستطيع

) ٣(وأن يربز االجتاهـات,) ٢(ًظروفا وممارسات معينة توجد ىف املدرسة واملجتمع,
وأن يتتبـع تطـور رجـل أعـامل أو طالـب أو ) ٤(وأن يكشف عن نواحي الضعف,

) ٦(,ةوأن يظهر الفروق ىف ممارسات مناطق أو حمافظات أو بلدان خمتلفـ) ٥.(كاتب
وأن يمـيط اللثـام ) ٧(ِّوأن يقوم العالقات بني األهداف املرسومة وما يـتم تعليمـه,

وأن يكشف عن اجتاهات الناس, وميوهلم وقيمهم ) ٨(ت,عن التحيزات والتعصبا
 .وأحواهلم النفسية
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ً وهكذا يمكن القول أن بحوث حتليل املحتو تنتج كثريا من املعلومات القيمة, 
َإال أن هلذه الوسيلة من وسائل مجع البيانات واملعلومات حـدودا معينـة, إذ تواجـه  ًُ

 : ن بني هذه االنتقادات ما يىلببعض االنتقادات التي حتد من فعاليتها وم
ًفمثال قد . يمكن أن يشتق الباحثون بسهولة استنتاجات خاطئة من البيانات )١(

يكشف حتليل األخطاء, الواردة ىف أوراق إجابة امتحان ما عـن طبيعـة الـصعوبات 
التي يواجهها التالميذ, ولكن هذه املعلومات تكـون ذات فائـدة حمـدودة; ألهنـا ال 

 .اب التي أدت هبم إىل الوقوع ىف هذه األخطاءتكشف عن األسب
قد تصور دراسات حتليل املحتو تكرار احلدوث للوضـع القـائم لـبعض  )٢(

ًاالهتاممات واألنشطة, ولكن ما تكشف عنـه قـد يكـون رسيـع التغـري أو وقتيـا ىف 
طبيعته, بحيث ال يصلح ألن يستخدم كأساس لتخطيط السياسات الرتبوية طويلـة 

 يكشف حساب تكرار حدوث حمتو معني أو أنشطة معينـة وقيـاس وقد ال. األمد
 مقدار الوقت أو احليز املخصص هلا, عـن خطـورة أو أمهيـة العنـرص الـذي جيـر

كام أو وضع املحتو لسجل أو وثيقة والصيغة االنفعالية التي يوصف هبـا, . حتليله
 .عوامل أخر يتعني وضعها ىف االعتبار

ليل املحتـو ذات قيمـة ضـئيلة ألن البـاحثني تعترب نتائج بعض بحوث حت )٣(
; فكثــري مــن )موضــع التحليــل(يفــشلون ىف حتليــل عينــة ممثلــة للمــواد املــصدرية

الدراسات ال تزودنا بمعلومات تتعلق بكفايـة حجـم العينـة أو اتـساق العينـة مـع 
 . املجتمع

ختفــق بعــض دراســات حتليــل املحتــو ىف أن حتلــل مــد الثقــة بــاملواد  )٤(
إذ .  واملكتوبـة دقيقـة بالـرضورةةفليست املواد املطبوع) موضع التحليل(املصدرية

ًخيطئ الكتبة أحيانـا ىف تـسجيل املعلومـات, أو خيفـى أعـضاء اللجـان اعتقـاداهتم 
ُاحلقيقة حينام يكتبون التقارير, أو تغري الـسجالت الرسـمية أو حتـرق لكـى تعطـى  ُ

تلفة مـن البيانـات حتـت نفـس صورة أفضل مما هو قائم بالفعل, أو تصنف أنامط خم
العنوان بواسطة املؤسسات املتعددة; أو تكون الوثائق الشخـصية, مثـل املـذكرات 
. اليومية أو السري الذاتية أو اخلطابات, خمتلقة أو منـسوبة إىل غـري مؤلفهـا احلقيقـي

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٥٢−@ @
 

ُولذا فإن الباحث ينبغي أن خيضع مواده املصدرية لنفس النقد الدقيق الذي يقوم بـه 
 ـ ٣٢٧: ١٩٨٥فـان دالـني, (َّؤرخ; لكى يقوم صـحة الوثـائق وصـدق حمتوياهتـاامل

٣٢٩.( 

)٦ (א Case History Method אא Case 

Study Method : 
تعترب هذه الطريقة من أشمل طرق البحث اخلاصة التي تـستعمل مـع األطفـال 

ع أولئك الذين يظهرون سـلوكيات غـري أو م. الذين يعاونون من مشكالت تكيف
ويقوم بإجراء الدراسة ىف العـادة شـخص ).باملعنى السلبي لكلمة غري عاد(عادية

متخصص وإن كان املدرسون قد بدأوا يشعرون بحاجة إىل استخدام هـذه الطريقـة 
وهذه الطريقة مـن طـرق مجـع البيانـات واملعلومـات هـى حماولـة . أثناء ممارساهتم

وذلـك مـن أجـل . دة التي مجعت بكل األسـاليب األخـر وتفـسريهالرتكيب املا
 .تكوين صورة شاملة عن الفرد والعوامل األساسية التي تؤثر ىف حياته

 ويعود الفضل ىف إظهار أمهية هـذه الطريقـة إىل ميـدان اخلدمـة االجتامعيـة; إذ 
الفرديـة ينصب إهتامم العاملني ىف ميدان اخلدمة االجتامعيـة عـىل خدمـة احلـاالت 

وكـذلك املـستو االجتامعـي . ومعرفة أفراد األرسة, وعالقـات بعـضهم بـبعض
واالقتصادي هلا ومعرفة ظروف الطفل ىف سنوات حياته األوىل, وحالتـه الـصحية, 

ًوالظروف املحيطة به حاليـا والتـي كانـت . واألمراض التي تعرض هلا طوال حياته
ًسببا رئيسيا ىف حدوث مشكالته  . ومعلومات ك من بياناتوما إىل ذل ً

 وتعترب هذه الطريقة املستخدمة ىف مجع املعلومات والبيانات وتنظيمها مـن أكثـر 
ًالطرق شموال وقربا من التفكري العلمي الـسليم كـام متـد اإلخـصائي, سـواء كـان  ً

ًمرشفا تربويا; أو معاجلا نفسيا ًً بصورة واضحة تتضمن مجع البيانـات واملعلومـات . ً
ًالفرد أيا كان مـصدرها أو الوسـائل التـي اسـتخدمت ىف احلـصول عليهـا املتعلقة ب

كذلك تتيح هذه الطريقة الفرصة للشخـصية ىف أن تكـون متميـزة عـن غريهـا وأن 
 .تبدو ىف أدق صورة هلا
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 وبالرغم من أن طريقة تاريخ احلالة ُتستخدم بصفة أساسية وأصيلة ىف جمال علم 
ئي النفيس الكلينيكي إليها كوسيلة تساعده ىف النفس الكلينيكي حيث يلجأ األخصا

فهم األسباب املؤدية إىل إصابة الفرد بمرض نفيس أو عقيل; إال أن هذا ال يمنع مـن 
ًاستخدامها كوسيلة جلمع البيانات واملعلومات ىف املنهج الوصـفى, ويمكـن أيـضا 

تمـع الـذي استخدامها ىف دراسة اختبار فرض ما رشيطة أن تكون احلالة ممثلة للمج
ُوبحيث تستخدم أدوات قياس موضوعية جلمـع البيانـات . يراد تعميم احلكم عليه

أمـا ىف حالـة . وحتليلها وتفسريها حتى يمكـن جتنـب الوقـوع ىف األحكـام الذاتيـة
. استخدامه كأداة كلينيكية فقد نستعني باملقابلة واملالحظة والقيـاس إذا لـزم األمـر

 علم نفـس النمـو لدراسـة تـاريخ حيـاة الطفـل أو ُوتستخدم هذه الطريقة ىف جمال
وتركــز ىف الغالــب عــىل تنــاول . املراهــق ىف مراحــل نمــوه ىف صــورة حالــة فرديــة

 .مشكالت النمو والتوافق أو عىل عالج تلك املشكالت
ً ومل تنشأ طريقة دراسة احلالة أصال ىف جمال علم نفس النمو كأداة علمية, إذ سبق 

ًأمهيتهـا يعـود إىل ميـدان اخلدمـة االجتامعيـة أوال, ولكنهـا أن أرشنا أن الفضل ىف 
َوجدت ىف جمال علم نفس النمو حتى يمكن تطبيق املبادئ, واألسس العلميـة عـىل  ِ ُ
ُنحو أكثر مالءمة بالنسبة لرعاية الطفل وتربيته, وجتر هذه الدراسة عـادة للطفـل 

وهـى تتـضمن . ش فيهـاالذي يعاين مشكالت ىف التوافق مع ضغوط البيئة التي يعي
حماولة لدراسة وفحص كل احلقائق وثيقة الصلة بالطفل وبيئته, هبـدف معاونتـه ىف 

 .ًأن حييا حياته بشكل أكثر يرسا وإجيابية
 وقد ال يستخدم الباحث أدوات قياس ىف هذه الطريقة من طرق مجـع البيانـات 

روف األرسة واملعلومــات, وإنــام يلجــأ إىل دراســة حالــة الطفــل االجتامعيــة وظــ
ومد توافق الطفـل أو املراهـق ىف بيئتـه األرسيـة وبيئتـه . االقتصادية وتطور نموه

ُاملدرسية, وقد جير املقابلة األخصائي اإلجتامعى عـىل أسـس موضـوعية فيجمـع 
املعلومات والبيانات من الطفل أو املراهق نفـسه أو مـن والديـه أو مـن معلميـه أو 

بمعنى آخر أن احلصول عىل البيانات اخلاصـة .  الناداملرشفني عىل لعبه ونشاطه ىف
بطفل ما ـ عندما نكون بصدد دراسة تاريخ حياته وحالته ـ يتم من مـصادر متعـددة 
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َبقدر اإلمكان, فتجر مقابالت مع الطفل, ووالديه وأقاربه, وجريانـه ومدرسـيه,  ُ
طفـل مـن وأطبائه وأ شخص آخر يمكن أن يلقى بعض الضوء عىل مـا يعانيـه ال

باإلضافة إىل رضورة احلصول عىل أكرب قدر ممكن مـن املعلومـات عـن . مشكالت
نموه السابق ـ أ تاريخ الطفل التطوري, وأنامط البيئة التي كان يعيش فيهـا ـ عـىل 
أن تستخدم االختبارات واملقاييس النفسية ىف حتديد ما لديـه مـن إمكانـات عقليـة 

 احلالـة هبـذه الـصورة ذات قيمـة كبـرية ىف وتعترب طريقة دراسـة. وسامت شخصية
معاونة ومعاجلة األطفال ممن يعانون مصاعب ىف التوافق النفيس كام سبق أن أرشنـا 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن بعـض البـاحثني حيـدد . ىف بداية احلديث عن هذه الطريقة
 :نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص. تعريفات متنوعة هلذه الطريقة

تاريخ احلالة بأهنا كل املعلومات التي جتمـع ) ١٩٧٦(" لوفيل ولوسون"عرف  ي
وهى حتليل دقيـق للموقـف .... ًواحلالة قد تكون فردا أو أرسة أو مجاعة. عن احلالة

رايتـستون .(العام للحالة ومـنهج لتنـسيق وحتليـل املعلومـات التـي مجعـت عنهـا
 ).١٩٧٦وآخرون, 

اريخ احلالة, من أدقها ذلـك التعريـف الـذي  وهناك تعريفات أخر متعددة لت
 والذي أشار فيه إىل أن طريقة تاريخ احلالة تركز عىل املوقـف Kshow " شو"وضعه 

الكيل أو عىل مجيع العوامـل وتتـابع األحـداث, ودراسـة الـسلوك الفـردي داخـل 
ــوين  ــؤدي إىل تك ــا ي ــا مم ــاالت ومقارنته ــل احل ــه وحتلي ــع في ــذي يق ــف ال املوق

 ).١٧٨: ١٩٦٢ل زكى والسيد يس, مجا.(الفروض
تـاريخ احلالـة مـن زاويـة علـم الـنفس ) ١٩٧٨(" عبد املنعم احلفنى"ِّ ويعرف 

ًاملرىض بأن املعالج يشجع مريضه عىل مناقشة كل فرتات تاريخ حياتـه تلقائيـا, وال 
يرص عىل أن كل شئ جيـب أن يقـال, وكلـام تقـدم العـالج ظهـرت املـواد املهملـة 

وهبــذه الطريقــة تــصبح أســباب الــسلوك .  ىف اإلطــار الكــىلواملنــسية, ووضــعت
املضطرب واضحة أمام املريض; بحيث يستطيع املعالج أن حيثه عىل أن ير احللول 

 . املناسبة هلا
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تاريخ احلالة بأنه جتميع بيانات ومعلومـات ) ١٩٨٧(" عادل األشول"ِّ ويعرف 
ة لألرسة, والتـاريخ الشخـىص, خاصة بفرد معني, مثل اخللفية االجتامعية, والثقافي

والنمو اجلـسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج تطبيـق اختبـارات نفـسية أو عقليـة, 
ويـستخدم . باإلضافة إىل تسجيالت أو إشارات لنامذج سلوكية نادرة, أو غري عادية

 . تاريخ احلالة كوسيلة مساعدة ىف ختطيط الربامج واخلدمات املقدمة للتالميذ
ًمصطلح تاريخ احلالة تعريفا موسـوعيا بأنـه ) ١٩٨٨("ل دسوقى كام"ِّ ويعرف  ً

 : يشتمل عىل املعانى التالية
ًسجل خربة الفرد, وأمراضـه, وتربيتـه, وبيئتـه, وعالجـه, وعمومـا كافـة ) ١(

احلقائق التى هلا أمهيتها بالنسبة للمشكالت املعينة التى تنطو عليها حالـة طبيـة أو 
 . عالجية

ًسليام أو مريضا(حلياة املاضية للفردإعادة بناء ا) ٢( لتحديد األسـباب الكامنـة ) ً
ويسمى التاريخ السابق للمريض حتـى دخـول املستـشفى أو . وراء سلوكه الراهن

, وتقدم املريض وهو حتت العالج بمعنى تتبـع رحلـة العـالج Anamnesisمصحة 
Catamnesis . 

املتاحة عن اخللفية, ونتـائج جتميع معلومات يشمل كل البيانات املتوفرة أو ) ٣(
االختبارات, ومقابالت االستبار, والتدرجيات, والتشخيصات املتعلقة بفرد خيضع 

 . للدراسة
 ويضيف أن تاريخ احلالة طريقـة تـستخدم أكثـر مـا تـستخدم ىف علـم الـنفس 

ومـع هـذا فبعـد . املرىض, وخدمة الفرد ألغراض التشخيص والتنبؤ بسري املـرض
حلاالت الفردية يستطيع املعالج أو رجل االجـتامع صـياغة مبـادئ دراسة عدد من ا

وأنـه هبـذه الطريقـة يـصبح تـاريخ . نظرية أو تعميامت حول أحد جوانب السلوك
 . ًاحلالة جزءا من املنهج الكلينيكى بمعناه الواسع

اجتامعيـة, ونفـسية, وفيزيولوجيـة, تأرخييـة : جتميع كل ما تيـرس مـن أدلـة) ٤(
Biographicalتبرش بمساعدة إيضاح شخـىص مفـرد, أو وحـدة .. , وبيئية, ومهنية
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وهلذا تستخدم طريقة تاريخ احلالة بوجـه خـاص ىف علـم . اجتامعية مفردة كاألرسة
 . النفس املرىض, واإلرشاد أو التوجيه, واخلدمة االجتامعية

فهو خيتلف ً ونظرا إىل أن تاريخ احلالة يؤكد عىل احلالة املفردة, أو الشاهد املفرد, 
ًمن حيث اهلدف عن التجربة وعن الدراسات اإلحصائية, لكن تاريخ احلالـة كثـريا 
ما يوفر بيانات عن طريق التجارب أو اخلربات أو االختبارات, وقد ختضع سلـسلة 

 . من تاريخ احلاالت للدراسات اإلحصائية والتعميم
يخ احلالـة بأنـه تـار) ١٩٨٩(" جابر عبد احلميد وعالء الـدين كفـاىف"ِّ ويعرف 

. سجل حيتو عىل كل املعلومات املتاحة واملتعلقة بحال الشخص الطبية والنفـسية
ويتــألف مــن نتــائج االختبــارات, واملقــابالت, والتقيــيامت, والبيانــات الرتبويــة, 

 . واملهنية, واالجتامعية التى تتعلق بالشخص
ًفا موسوعيا بأنه مصطلح تاريخ احلالة تعري) ٢٠٠٢(" كامل سيسامل "ِّ ويعرف  ً" 

ٍالعملية التى يتم فيها مجع معلومات عن تطور معني أو مشكلة معينـة عنـد فـرد مـا 
ويتم مجـع هـذه . هبدف املساعدة ىف عملية التشخيص, والتقييم, والتخطيط للعالج

املعلومات من السجالت الطبية, ومـن أفـراد األرسة, ومـن األخـصائى النفـسى, 
املدرسـني, ومـن كـل مـن لـه عالقـة بـالفرد موضـوع واألخصائى االجتامعـى, و

 . الدراسة
تـاريخ احلالـة بأنـه تلـك البيانـات ) ٢٠٠٦(" عبد العزيـز الـشخص"ِّ ويعرف 

ٍواملعلومات الرتاكمية املتعلقة بفرد معني من األفراد; كاخللفيـة األرسيـة, والتـاريخ 
والـسجالت الشخىص, والنمو اجلسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج االختبـارات, 

ًوأن تاريخ احلالـة يـستخدم غالبـا ىف اختـاذ القـرارات املتعلقـة . القصصية للسلوك
باملهام والواجبات املحددة للطالب, وىف إعداد وختطيط الربامج واخلدمات الالزمة 

 . له
تاريخ احلالة بأنـه سـجل ) ٢٠٠٧(" باسكويل اكاردو وباربرا وتيامن "ِّ ويعرف 

ومات املرتاكمة حلالته الطبية, والنفسية والرتبويـة, واألرسيـة للفرد حيتو عىل املعل
 . واالجتامعية
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אאאW 
وبتـاريخ احليـاة Case history ترتبط بتاريخ احلالة Case studyإن دراسة احلالة 

Life History  تسجيل احلوادث التي وقعت ىف حياة األطفال بـشكل متسلـسل أ
 وعىل الرغم من أن البعض يستخدم املفـاهيم الثالثـة الـسابقة بمعنـى ًيوما بعد يوم

 "واحد, إال أن بعض الباحثني يـر وجـوب التفرقـة والتمييـز فـيام بينهـا, فنجـد 
 Caseعىل سبيل املثال, يميز بني أسلوبى تـاريخ احلالـة ) Strange(1964 "سرتانج 

History  ودراسة احلالةCase Studyلة بأنه عبارة عن معلومات , فيصف تاريخ احلا
وهو يشبه ىف هـذا البطاقـات املجمعـة التـي . تتجمع وتنظم ىف فرتات زمنية حمدودة

أمـا دراسـة احلالـة . ًتتضمن كل ما حيدث للفرد أو يتعلق به, وإن كان أكثر تفـصيال
وهـى لـذلك . فهى حتليل عميق شـامل للحالـة التـي يقـوم األخـصائي بدراسـتها

ية الفرد وللمشكلة التي يعاين منهـا سـواء كانـت تربويـة أو ًتتضمن تفسريا لشخص
  .مهنية أم غري ذلك

فيستخدمان اصـطالح تـاريخ احلالـة  Thorne" ثورن"و Murry " مورا" أما 
بمعنى دراسة احلالة, أ بمعنى أن يشتمل عىل دراسة حتليليـة وتشخيـصية للحالـة 

ًوجدير بالذكر أن التفسري يشكل جزءا كبريا من د راسة احلالة, حيث يرتكز االهـتامم ً
عىل العوامل التي أدت إىل نشأة نمـوذج الشخـصية والتـي أدت بـدورها إىل نـشأة 

 ).٣٦: ١٩٥٨عطية هنا, (املشكلة التي يعاين منها الفرد
فــإهنام ) Jone Warteros & Shaffer(1964 " شــافر" و" جـون وارتـرز" أمـا 

 يـونج "ويتـبعهام ىف ذلـك . معنـى واحـديستخدمان تاريخ احلالة, ودراسة احلالة ب
Jung يضيف إىل هذين املصطلحني مـصطلح تـاريخ احليـاة وهـو يقـصد بـه الذ 

دراسة الفرد دراسة شاملة, تشمل نشأته األرسية والبيئة التي عاش فيها, وعالقـات 
وبإمكـان املرشـد . الفرد مع غريه, والعوامل األخر التـي تـؤثر ىف نمـوه وتكيفـه

ما يقوم بجمع البيانات اخلاصة بالفرد وبيئته التـي عـاش ويعـيش فيهـا عند النفيس
مهام كان نوع املصادر التي اعتمد عليها, أن يعطي صورة للفرد تفرس نموه وتطـوره 
والعوامل التي أثرت فيه كام توضح مشكلته احلالية, والقو املؤثرة ىف تصوره هلـا, 

 . واجتاهاته نحوها
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: احلالة هبذه الصورة يمكن أن تدرس الفرد ىف قطاعني  ويمكن القول أن دراسة 
ًأحدمها طويل وثانيهام مستعرض, أيا كان القطاع الذي يبدأ به الباحث; إذ قـد يبـدأ 
. الــبعض بالقطــاع املــستعرض فيــصف الفــرد ىف حــارضه ثــم يرجــع إىل ماضــيه
 ًمستخلصا العوامل التي أثرت ىف احلارض فيقدم بـذلك صـورة لتطـوره ونمـوه, ىف

حني يبدأ آخرون بالقطاع الطويل الذي يعرض لنمـو الطفـل, وتطـوره, والعوامـل 
املؤثرة ىف ذلك, وينتهى بحارضه والقو املـؤثرة فيـه واملـشكلة التـى يعـانى منهـا 

 .ومعناها بالنسبة له
 : لدراسة احلالة طريقتني أخريني مها) ١٩٧, ١٩٦٧(" سعد جالل " ويضيف 

ة عن الفرد منذ الطفولـة, وتـسجيل كـل مـا يمكـن كتابة مذكرات يومي: األوىل
ويمكـن أن تـستمر مثـل هـذه . تسجيله من مالحظات عن مراحل نمـوه املختلفـة

 .الدراسات فرتة طويلة وقد اتبعها كثري من العلامء ىف حاالت التتبع
مجع املالحظات واملعلومات عن طريق العودة إىل املـايض بـسؤال الفـرد : الثانية

ه, أو أ شخص آخر عاش معه فرتة طويلة من حياته, وتـسمى هـذه نفسه أو والدي
 .ًالطريقة أحيانا بالطريقة الكلينيكية

 " واملثال التقليدي الذ يمكن أن نورده لدراسة احلالة هو التقريـر الـذي كتبـه 
وهى فتاة ىف الثامنة عرشة من عمرها, تعاين  Dora Case " دورا " عن حالة "فرويد 

 .يامن مرض اهلستري
אאאW 

ثـم يليهـا خطـوة مجـع .  إن حتديد احلالة التي يراد دراستها يمثل اخلطـوة األوىل
وهنـا حيتـاج . البيانات الرضورية لفهم املشكلة وتكوين وجهة نظـر معينـة نحوهـا

الدارس إىل ثقافة ميدانية متكنه من فهم األسس العامـة واألسـباب التـي تـؤد إىل 
وينبغي أن يلم الباحث بطبيعـة جمتمـع احلالـة . وع موضع الدراسةمشكالت من الن

ًوأن يكون ملام . التي يدرسها من النواحي االقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها ُ
بسيكولوجية الفرد وله خربة ىف وزن األسباب املؤثرة ىف املشكلة, وإعطاء كل سبب 
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وإذا تعارضـت . ية أو مدرسـيةما يستحق من اهتامم سواء كانت هذه األسباب أرس
بعض البيانات واحلقائق مع البعض اآلخر فالبد من تقـىص سـبب هـذا التعـارض 

ًليتخلص الباحث أو الدارس منه أو أن جيد تفسريا سليام ومناسبا له ً ً. 
.  وأما اخلطوة الثالثة فهى صياغة الفروض التي تفرس املشكلة ونشأهتا وتطورهـا

. طوة من خربته باملوضوع وإملامه بالعوامل التي تؤثر فيهويفيد الباحث عند هذه اخل
ولكثرة ما تستخدم طريقـة دراسـة . كام يفيد من خربات اآلخرين ووجهات نظرهم

احلالة من بيانات وافيـة وحقـائق شـاملة ومقـابالت واختبـارات فإهنـا تـساعد ىف 
 . ية هلاالغالب عىل بحث املشكلة بعمق وخترج من ذلك بمعرفة األسباب األساس

אאאW 
تتلخص أهم اجلوانـب التـي ينبغـي للباحـث أن جيمـع بيانـات عنهـا ىف حـال 

 : استخدامه لطريقة دراسة احلالة فيام يأتى
ويتناول خمتلف جوانب النمو اجلسمي وصـحة الفـرد ومـا : النمو اجلسمى  ) أ(

يه الفرد املشى أو الكـالم ألول كذلك العمر الذي استطاع ف. تعرض له من أمراض
ومثل هذه البيانات قد تساعد عىل معرفة معـدل نمـو هـذا الطفـل ىف اجلانـب . مرة

ًوعىل الباحث أن جيمع أيضا بيانات عن . العقيل والتعرف عىل نواحي التفوق البدين
عادات األكل والنوم والتدريب عىل اإلخراج والصعوبات التـي واجههـا الفـرد ىف 

ًوكذلك معرفة ما إذا كان التدريب قد تم تدرجييا أم مفاجئا وهل كان . ريبهذا التد ً
 يتسم بالتسامح والود أم بالرصامة والقسوة? 

 التلميذ ىف توافقـه مـع ا ويتناول األساليب التي يصطنعه:التوافق املدرسى) ب(
. املواقف املدرسية املختلفـة مـن حيـث تقبلـه الـسلطة املدرسـية أم التمـرد عليهـا

ًوهل جيده أمرا مقبوال أم يثري ملله? وهل . ومسايرته النظام املدريس أم اخلروج عليه ً
يتسم أسلوب توافقه مع زمالئه بالعدوان والسيطرة أم باخلضوع واالنقيـاد? وهـل 
ًيواجه املواقف التي تتحداه ويبذل جهدا للتغلـب عليهـا أم حيـاول اهلـروب منهـا? 

 ملواد الدراسية? وما أسباب تأخره? ًوهل هو متأخر دراسيا? وىف أ ا

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٦٠−@ @
 

 ويبحث دارسو احلالة عن طبيعـة عالقـات الفـرد مـع :العالقات األرسية) جـ(
أعضاء أرسته بل وعن نوع ما يوجد بني هـؤالء األعـضاء مـن عالقـات, وإىل مـن 
يلجأ ليجد احلب واحلامية? وما هى األنامط السلوكية التي يستخدمها للحصول عىل 

ىف األرسة? هل هو االبن األكرب أو األصغر أو ) ترتيبه(  مركز الطفلهذا احلب? وما
الوحيد? وما طبيعة املعاملة التي جيدها? وهل يعامل بالقسوة والتشدد أم بالتـدليل 
والتساهل أم معاملة معتدلة? وهذه العالقات تؤثر عىل عالقات الفـرد ىف املدرسـة 

 .وعىل عالقاته االجتامعية العامة
يـسهل اسـتخدام االختبـارات : ات العقلية اخلاصة وامليـول النفـسيةالقدر) د(

ويسهل أن . املقننة للتعرف عىل استعدادات الفرد العقلية ونواحي القصور والتفوق
ًينخدع اآلباء ىف أن لد أوالدهم استعدادا للفن أو للموسيقى أو ملهنـة مـن املهـن 

ًيـضا مـن خـالل التعـرف عـىل ويمكن أ. بينام يكون األمر عىل خالف ذلك. العليا
وهـل . نشاطات الفرد استنتاج ميوله ومد شموهلا وتنوعها أو ضيقها وحـدودها

هى حمصورة ىف جمال ضيق متخصص? ويمكن التعرف عىل التغريات التـي طـرأت 
 .كام يمكن التعرف عىل هذه امليول باختبارات موضوعية. عىل هذه امليول

من الواجـب أن جيمـع الباحـث الـذ : نفعاىلالتوافق النفيس واالتزان اال) هـ(
يستخدم دراسة احلالة البيانات واملعلومات عـن اسـتجابات الفـرد االنفعاليـة إزاء 

وذلـك بإحـصاء . العوائق والصعاب التي تواجهه وصنوف اإلحباط التـي يلقاهـا
ومن الـرضوري . ًمرات الغضب والتأرجح ىف االستجابات االنفعالية شدة وضعفا

ًوكثريا ما يتم . مات وبيانات عن اآلباء للتعرف عىل اجتاهاهتم نحو أبنائهممجع معلو
ُّالتوصل إىل هذه االجتاهات بإتاحة الفرصة لآلباء ليتحدثوا عن طفولتهم وخرباهتم 

 . ىف األرسة واملدرسة وعن مشكالهتم االقتصادية واالجتامعية والتعليمية
حلالـة مـن أجلهـا والتعـرف عـىل ُ والبد من تتبع جذور املشكلة التـي تـدرس ا

وهذا اإلطـار يـصلح لدراسـة . مالبسات حدوثها ومرات تكرارها, ووقت نشأهتا
احلالة إذا كان صاحبها سيئ التوافق ىف األرسة أو املدرسة أو العمل, أو إذا انجـرف 

إىل ميدان اجلريمة, ويمكن توسيعه لدراسة حاالت ألغراض أخر. 
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الطريقـة (به كبري بـني طريقـة سـرية حيـاة الطفـل وهناك من ير أنه يوجد تشا
فعادة ما تبدأ الطريقة األخـرية . وطريقة دراسة احلالة) السريية السابقة اإلشارة إليها

بتجميع البيانات عن طفل معني, هبـدف مـساعدة األخـصائى عـىل فهـم الـسلوك 
جلمـع وقد يلجأ الباحث ىف دراسته للحالة إىل مصادر متعـددة . الصادر عن الطفل

هذا ويمكن أن يكون أوليـاء األمـور أحـد . البيانات عن احلالة التي يقوم بدراستها
هذه املصادر حيث يقوم الباحث بمقابلتهم وأخذ رأهيم ىف املجال املراد دراسته مـن 

وقد يستخدم الباحث بعض االختبارات النفسية واجلسمية للتعـرف عـىل . السلوك
ًكن أن يشكل الباحـث انطباعـا تشخيـصيا عـن كام يم. قدرات الطفل واستعداداته ً

ويمكـن أن . احلالة وذلك من خالل عرض الطفل للسلوك ومظاهر هـذا الـسلوك
ًيشكل الباحث انطباعا تشخيصيا عن احلالة موضع الدراسة ويقوم بتفسري البيانات  ً

 . والنتائج التي توصل إليها
الطريقـة مـن طـرق مجـع  وهيمنا ىف الفقرات التالية ما دمنا بصدد توضيح هـذه 

 .املعلومات أن نشري إىل اجلوانب املختلفة التي تتناوهلا دراسة احلالة
: ١٩٨٠انظـر حامـد زهـران, (تتناول دراسة احلالة جوانب يمكن أن نذكر منها

 ):١٨١ ـ ١٧٨
معلومات عامة عن أرسة الطفل مثل عـدد أفـراد األرسة ومـستو تعلـيم  )١(

 .ونوع عمل الوالدين. والديه
املظهر اخلارجي, احلالة االنفعاليـة, وجـود : ومات عن شخصية الطفلمعل )٢(

 .أية عاهات

وتـشمل معلومـات عـن الطـول والـوزن : معلومات عن احلالة اجلـسمية )٣(
 .واحلجم بشكل عام

ــة )٤( ــة املعرفي ــة مــن ذكــاء : معلومــات عــن احلال وتــشمل القــدرات العقلي
 .لب ىف املدرسةوالذاكرة واالجتاهات وامليول, وحتصيل الطا. واستعدادات

أ تنـشئة الفـرد االجتامعيـة وأثـر األرسة ىف ذلـك, : النواحي االجتامعيـة )٥(
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ويكون الرتكيز هنا عىل املرحلة احلرجـة . واخللفية االجتامعية التي قد تؤثر ىف الطفل
من حياة الطفل والتي تنحرص ىف السنوات اخلمس األوىل, كام أشار إىل ذلك فرويـد 

 .وغريه من العلامء

 . الفرد بنفسه ومفهوم الذات اجلسمي والتحصييل لديهثقة )٦(
 .دوافع الطفل )٧(
 .املشكالت التي يعاين منها الطفل موضع الدراسة )٨(
 .أية ظروف بيئية أخر هلا تأثري عىل نمو الطفل )٩(
 . اهتاممات الطفل وميوله) ١٠(
 . احلالة االقتصادية ألرسة الطفل )١١(

تعراضـنا للجوانـب املختلفـة أ بمعنى آخر متثل دراسة احلالة ـ مـن خـالل اس
ًالسابقة التي تتناوهلا ـ نوعا من البحث املتعمـق ىف العوامـل املركبـة التـي تـسهم ىف 
تشكيل شخصية الطفل بقصد تشخيص حالة معينة وتقديم توصيات بـاإلجراءات 

أنـه طاملـا أن ) ٩٤: ١٩٨٨(ومن ناحية أخر يضيف طلعت منـصور... العالجية
تعمل داخل نطاق اجتامعى دينامى; فإن دراسة احلالـة ) فراداأل(الكائنات اإلنسانية

ينبغي أن تتضمن معلومات مهمة عن النـاس واجلامعـات واملواقـف التـي يتفاعـل 
فالكائنات اإلنسانية تتفاعـل باسـتمرار مـع . معها املفحوص وطبيعة عالقاهتم معه

ه العالقات عوامل بيئية واسعة ومن ثم فإن سلوكها ال يمكن فهمه بدون فحص هذ
ًفحصا عميقا ً . 

 . والشكل التايل يوضح ختطيط مقرتح الستامرة لدراسة تاريخ احلالة
 

W 
 :املدرسة      ):املراهق( اسم الطفل

 :تاريخ امليالد        :الصف والشعبة
 : عدد أفراد األرسة        : عنوان الوالد
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 : الطفلمع من يعيش     : ترتيب الطفل بني إخوته وأخواته
 : نوع احلالة       : تاريخ تسجيل احلالة

 :مصدر احلالة
 : التحصيل األكاديمى

 : احلالة الصحية
 : احلالة االجتامعية
 :احلالة االقتصادية
 :القدرات العقلية

 : التحصيل الدراسى
 : االستعدادات

 : امليول
 : احلالة اجلسمية

 : مالحظات الباحث
 : توصيات
אאWאאאW 

 :  متتاز دراسة احلالة كأداة من أدوات مجع املعلومات باملميزات التالية
تعطى أوضح وأشمل صورة للشخصية, باعتبارها وسيلة من وسائل مجـع  )١(

 .البيانات
تيرس فهم وتشخيص وعالج احلالة عىل أساس دقيق غري مترسع, مبنى عىل  )٢(

 .دراسة وبحث
 احلـارض ىف ضـوء املـايض, ومـن ثـم تفيد ىف التنبؤ وذلك عندما يتاح فهم )٣(

 ).١٨٢: ١٩٨٠حامد زهران, (يمكن إلقاء نظرة تنبؤية عىل املستقبل
 .تساعد الطفل موضع الدراسة عىل فهم نفسه وقدراته وإمكاناته )٤(
تفيد الرتبويني ىف تشكيل صورة واضـحة عـن األطفـال الـذين يتعـاملون  )٥(

 .معهم
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َّت حية قيمة هائلة ىف دراسة بصفة عامة توفر دراسة احلالة بيانات ومعلوما )٦(
 .نمو الظاهرات النفسية

 :ويؤخذ عىل دراسة احلالة بعض املآخذ لعل من أمهها
ًأهنا تستغرق وقتا طويال مما قد يؤخر تقديم املساعدة ىف موعـدها املناسـب,  )١( ً

ًخاصة ىف احلاالت التي يكون فيها عنرص الوقت عامال فعاال ً. 
, فإهنـا تر للمعلومـاـص ماهــيم وتلخيـيع وتنظـدث جتمـم حيـه إذا لـأن )٢(

تصبح عبارة عن حشد من املعلومات غامض عديم املعنى يضلل أكثـر ممـا 
 . هيدي

هناك بعض التحفظات التي تتـصل بإمكانيـة تقبـل طريقـة دراسـة تـاريخ  )٣(
احلالة كطريقة علمية ذلك أن هذه الطريقة تستخدم ىف إعادة بنـاء أحـداث 

لعالقات السببية املـستمدة مـن دراسـة تـاريخ املايض, ومن ثم ـ فإن هذه ا
احلالــة تــستخدم هلــذا الغــرض بالــذات وال يمكــن إخــضاعها للتحقيــق 
التجريبي وتعتمد البحوث التـي تـستخدمها الدراسـة الكلينيكيـة لتـاريخ 

ًـ إذ أن مفحوصيها يمثلـون أطفـاال مل ) غريعاديني(احلالة عىل أطفال شواذ
وبالتاىل فإن . ُية عىل النحو املريض السويتمكنوا من حل مشكالهتم النفس

البيانات املتجمعة من دارسة تواريخ حـاالت مثـل أولئـك املفحوصـني ال 
 . يمكن اعتبارها ممثلة لألطفال ككل

باإلضافة إىل ما سبق ـ فإنه توجد حماذير علمية أخر تدور حول فعالية مـا ) ٤(
ا إىل بيانـات خاصـة ًيمكن أن نتوصل إليه من أحكام واستنتاجات اسـتناد

فمجرد التالزم أو االقرتاب بني أيـة . بأحداث نفسية حدثت ىف وقت ميض
ال يكفى إلمكانية اإلدعاء بوجود عالقة . تأثريات بيئية وانحرافات سلوكية

 . سببية بني املتغريين
 ومع أن هناك نصائح وتوصيات تستند إىل أحكام وتعميامت معينة مستمدة مـن 
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اريخ احلالة يمكن أن تكون ذات قيمـة كبـرية ىف توضـيح وتفـسري بيانات خاصة بت
مشكالت الطفل التوافقية, فإن املرء ال يـستطيع أن يـرتكن عـىل أسـس وأسـاليب 
معممة ويسلم بأن مثل هذه األحكام والتعميامت سـليمة ىف كـل األحـوال, فهنـاك 

وقـد . نصائح وتوصيات أخري يمكن أن تكون عىل نفـس املـستوي مـن الفعاليـة
ينجح الطفل ىف حل مشكالته التوافقية ـ حتي ىف حالة عدم وجـود أيـة نـصائح أو 

وهذه متثل متاعب علمية ومصاعب تعرتض إمكانية اسـتخدام البيانـات . توصيات
 .املتجمعة من دراسة تواريخ احلالة ىف األغراض العلمية

)٧Eא Questionnaires)١(: 
ات البحثية شـائعة االسـتخدام ىف أغلـب البحـوث تعترب االستبيانات من األدو
ًوقد يـستخدم الباحـث اسـتبيانا معـدا جـاهزا مـن , الرتبوية والنفسية واالجتامعية ً ٌ

ّخارج جمتمعه, ولكن يشرتط أن يعدل فيه بام يتالءم مع نظام القيم الـذي يـؤمن بـه  ُ
ع الـذي سـيطبق ًاألفراد الذين سيطبق عليهم, وأن يكون مقننًا وفقا ملعـايري املجتمـ

فيه, وأن خيترب صدقه وثباته قبل الرشوع ىف إجرائـه وتطبيقـه عـىل عينـات البحـث 
ًاملختارة, ذلك ألن هذا االستبيان عادة ما يكون جوهرا ملقياس أو اختبار يـستهدف 

َوضع من أجلهـا وال جيـوز اسـتخدامه ىف حتقيـق . حتقيق أهداف معينة حمددة بذاهتا ُِ
 . غريها

ِوقد يعد ال ًباحث بنفسه استبيانا خاصا بنوده مـن نوعيـة املعلومـات التـي يريـد ُ ً
مـاهر (احلصول عليها بام يتالءم مع قيم ومثل ومعايري املجتمـع الـذي سـيطبق فيـه

 ).٦٠ ـ ٥٩: ١٩٨٨عمر, 
                                                           

 فبعض الكتب تطلق عليه استبيان Questionnaireتوجد ترمجات عربية عديدة للمصطلح األجنبي ) ١(
وبعض الكتب يرتمجها بمعنـى ) تواجلمع استبانا(أو قد ترتمجه بمعنى استبانة ) تواجلمع استبيانا(

والبعض ) واجلمع استخبارات (" استخبار"وهناك من يرتمجها بمعنى ) واجلمع استفتاءات(استفتاء 
إلــخ ومــصطلح االســتبيانات هــو الــشائع يف ) ... واجلمــع اســتبارات (" اســتبار"الرابــع يرتمجهــا 

 . االستخدام 
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ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن استخدام االستبيان كطريقة للبحث كان ألول مرة 
 ).١( وتلميذهS. Hall " ستانيل هول "ية عىل يد ىف الواليات املتحدة األمريك

واالستبيان عبارة عن قائمة من األسئلة يطلب من املفحوص اإلجابة عنها لكـي 
ًنعرف رأيه أو اجتاهه أو ميله إزاء موضوع معني, وغالبا ما تستخدم هذه الوسيلة أو 

 . هذه األداة من أدوات مجع البيانات ىف املنهج الوصفى
ًعمومـا عبـارة عـن نـوع مـن التقريـر الـذايت يتميـز ) أو االسـتبيان(واالستفتاء

 "املستفتي"بالسهولة ىف األداء, بيد أن ما حيمله إلينا من معلومات رهن بمد أمانة 
 ودقته ىف التعبري عن حالتـه, األمـر الـذي يقتـيض صـياغة األسـئلة " املستخرب"أو 

 . بشكل يقلل بقدر اإلمكان من هذا العيب
 : ن أسئلة االستبيان ذات جدو يتعني أن تتسم بام ييلولكي تكو

 . أن تعالج مشكلة مهمة بالنسبة للفاحص واملفحوص) أ(
 . أن تكون خمترصة, واضحة, دقيقة, وموضوعية) ب(
ًأن ترتب ترتيبا منطقيا) ج( ً . 
 . أن تناسب سن املفحوص ومستواه العقيل والثقاىف) د(
ح للمفحـوص التعبـري عـن رأيـه بحريـة إىل أن تتضمن أسئلة مفتوحة تتي) هـ(

 . جانب األسئلة املحددة التي جياب عنها بنعم أو ال
وهناك نوعان خمتلفان إىل حد ما من االستبيانات يمكن استخدامهام ىف البحوث 

خيتص النوع األول ببحث آراء واجتاهات جمموعـة معينـة . ُالتي جتر عىل األطفال
 معينـة, مثـل القيمـة النـسبية لـبعض العـادات او من املفحوصني بالنـسبة ملـشكلة

 : املامرسات الرتبوية, ويتضمن مثل هذا االستبيان جمموعة من األسئلة مثل
                                                           

 .G  " سـتانيل هـول" بدأت الدراسة املنظمة للمجموعـات الكبـرية مـن األطفـال عنـدما أدخـل ) ١(
Stanley Hall طريقة استخدام االستبيانات, وكان أهم عمل قام به هو أنه مجـع أسـئلة للمدرسـني 

يسألوهنا لألطفال يف املراحل األوىل, وهبذه الطريقـة البـسيطة متكـن مـن مجـع الكثـري عـن خـربات 
ت عـام والتي نرش. ولقد مجع هذه النتائج يف دراسته عن حمتويات عقل الطفل. األطفال ومشكالهتم

 .١٨٨٣, ومقالته عن أكاذيب األطفال عام ١٨٨٣
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يمكن أن يـؤدي إىل جنـاح ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) أ(
 األحداث? 

 ):    ( رفال أع  )   (ال)      ( نعم:   وتكون اإلجابة بإحد البدائل التالية
تزيد من مقدرة األطفـال ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) ب(

 .عىل القراءة
 )     ( ال أعرف  )   (ال)   (نعم: وتكون اإلجابة بإحد البدائل التالية

وتتوقف قيمة أو فائدة البيانات املتجمعة من استبيانات هذا النوع عىل مد فهم 
 منه, وذكائه وفطنته, ومن ثم قد يبدو مثـل هـذا النـوع ىف املفحوص ملا هو مطلوب

إبـراهيم (ًبعض احلاالت مشكوكا ىف قيمتـه أو فعاليتـه ىف جمـال علـم نفـس النمـو
 ).٧٧: ١٩٨٨قشقوش, 

ًويتناول النوع الثاين من االستبيانات حقائق يستطيع املستجيبون ذكرها توا سواء 
يـستخدموهنا وقـت اإلجابـة عـن تتاح هلـم و) مستمرة(عىل أساس سجالت دائمة

 : ويمكن أن يتضمن مثل هذا النوع من االستبيانات أسئلة مثل. أسئلة االستبيان
 ................:.....الصف الدرايس........................... عمر الطفل

 ).الكوميدية(ـ املبلغ الذي أنفقه ىف رشاء الكتب الفكاهية
 .....................  خالل األسبوع األخري
 .......................  خالل الشهر األخري

 : ـ عدد الكتب التي استعارها من مكتبة املدرسة أو املكتبة العامة
 ....................  خالل األسبوع األخري
 .....................  خالل الشهر األخري

بـصفة عامـة عـىل  ويعتمد صدق البيانات املتجمعة عن طريق هذه االستبيانات 
مد اهتامم الباحث ودقته ىف صـياغة األسـئلة املتـضمنة ىف األداة املـستخدمة مـن 
جهة, ثم مقدرة املفحوص واستعداده للتعاون مع الباحث من جهة أخر, فعنـدما 

فإهنا تتفادي الغموض أو سوء الفهم مـن جانـب ... تكون األسئلة واضحة وحمددة
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ن تكون البيانات املتجمعة ىف هذه احلالـة عـىل درجـة املستجيبني, وبالتايل ـ يمكن أ
ومع ذلـك ـ ختـضع طريقـة االسـتبيان الحـتامل اخلطـأ . عالية من الصدق والثبات

 . بسبب النسيان أو سوء الفهم أو درجة االهتامم من جانب املستجيب
 وهناك بعض الكتابات التي تقسم االستبيانات إىل نـوعني وذلـك حـسب نـوع 

 :حلقائق املستمدة منها, وذلك عىل النحو التايلاملعلومات وا
 . االستبيان الذي يرمي إىل احلصول عىل رأ جمموعة ىف مواقف خاصة) أ(
االستبيان الذي يبحث عن احلقائق التي يعرفها الفرد الذي يقوم بالرد عىل ) ب(

 :١٩٧٠عزيز حنا وزكريا اثناسـيوس, (هذا االستبيان عىل أساس املالحظة املبارشة
٣٣.( 

َّ كذلك هناك من يقسم االستبيانات من حيث نوع اإلجابات إىل نوعني كذلك ُ: 
وعـىل . االستبيان املقيد وهو الذي تقيد فيه اإلجابات وفق األسئلة املحددة  ) أ(

املبحوث أن خيتار من بني اإلجابات املتعددة إجابة واحـدة تعـرب عـن رأيـه أحـسن 
يانات أن جييـب املفحـوص بـنعم أو ال, تعبري, وقد تقتيض اإلجابة ىف بعض االسـتب

وهذا النوع من االستبيانات أكثر موضوعية باملقارنة باالستبيان غري املقيد, حيث ال 
حتتمل إجاباته أية تأويالت أو تفسريات أخري, يتدخل فيهـا الباحـث, إال أن مـن 

مـة أمـام عيوبه أن املبحوث قد ال جيد ىف اإلجابة املقيدة ما يعرب عن رأيه فيضع العال
 . أية إجابة

هذا النوع يتيح للمبحوث أن جييـب إجابـات طليقـة : االستبيان غري املقيد) ب(
يعرب فيها الفرد بحرية عن رأيه وأفكاره ومشاعره وفق ميولـه وخرباتـه, ويـستخدم 
هذا النوع من االستبيانات ألن بعض األسـئلة ال تـصلح فيهـا اإلجابـات املحـددة 

ومـن عيـوب هـذا النـوع عـدم . ملفحـوص بعمـق وتفـصيلوحيتاج فيها إىل رأ ا
املوضوعية وتدخل العوامل الذاتية مـن الباحـث عنـد تفـسري اإلجابـات, كـذلك 
ــتبيانات  ــت باالس ــا قورن ــسريها إذا م ــا وتف ــات وحتليله ــغ البيان ــعوبة تفري ص

والـشكل التـاىل يلخـص األنـواع املتعـددة ) ٣٩: ١٩٨٣خليـل معـوض, .(املقيدة
 :لالستبيانات
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 شكل يلخص األنواع املتعددة لالستبيانات
ومما جتدر اإلشارة إليه أن االستبيانات قد اسـتخدمت عـىل نطـاق واسـع كـأداة 

ويمكـن . ًللحصول عىل معلومات وبيانات وأيضا لبحث آراء األطفال واجتاهـاهتم
اعليتها وجـدواها القول أن هذه األداة من أدوات البحث ومجع البيانات قد أثبتت ف

ْىف جمال علم نفس النمو; خاصـة ىف الدراسـات االستكـشافية أو االسـتطالعية, إذ 
كيـستانيدا وآخـرون (اعتمدت عليه دراسات أجريـت ىف هـذا املجـال عـن القلـق

Questaneda et al., , 1956 ساراسون وآخرون ;Sarason et al.,1960 واعتمدت ,
جتزلـز وواالش (اجتاهات اعتبـار الـذاتعليه كذلك دراسات أخر أجريت عىل 

Getzels&Walash ,1958(واالجتاهات نحو األقـران ;) كـوشKosh ,1956( ثـم,
 . وجوانب أخر كثرية ىف سلوك األطفال) Harris ,1957هاريس (ُّحتمل املسئولية

אW 
كولوجية  وعىل أية حال, فإن االستبيانات كأداة جلمـع املعلومـات ىف جمـال سـي

عىل الرغم من إمكانية االعـتامد عليهـا ىف بعـض ... النمو تتعرض النتقادات كثرية
األحيان ىف احلصول عىل بيانات ذات قيمة كبرية عن األطفال كام سبق أن أرشنا منذ 

من حيث االستخدام مع
األطفال

من حيث نوع املعلومات 
 واحلقائق

 من حيث نوع اإلجابات

ـــث أراء جم  ) أ ـــةبح موع
معينة مـن املفحوصـني
 .بالنسبة ملشكلة معينة

ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح
ــــد املفحوصــــني ل
 .ًيستطيعون ذكرها توا

ـــىل رأ  )أ ـــصول ع احل
جمموعـــــــة مـــــــن
املفحوصني ىف مواقـف

 .خاصة
ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح

يعرفهـــا الفـــرد عـــىل
أســــاس مالحظاتــــه

 .املبارشة

ًاستجابات مقيدة وفقـا  )أ
 .ألسئلة حمددة

استجابات غـري مقيـدة  ) ب
ًوفقا إلجابـات طليقـة

 .حرة
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وهى أداة تستخدم أكثر من غريها لـد البـاحثني غـري املـدربني, بـسبب مـا . قليل
ويشري بعض الباحثني ذو الكفايـة واملقـدرة إىل . تنطو عليه من سهولة واضحة

أن هذه الطريقة ـ أ مجع البيانات واملعلومات باستخدام االسـتبيانات ـ يمكـن أن 
تؤد إىل نتائج صادقة وثابتـة, عنـدما تـستخدم بمهـارة ىف موضـعها املناسـب; إذ 

ًيتطلب استخدامها فهام دقيقا ألساليب تعميم االستبيانات ىف صورها امل ختلفة, كـام ً
يتطلب هذا االسـتخدام معرفـة سـليمة بـصفات وخـصائص املـستجيبني موضـع 

وقد يساء استخدام هذه األداة عندما ينظر إليها بعـض البـاحثني عـىل أهنـا . البحث
جمرد جمموعة من األسئلة واإلجابات, عندئـذ تبـدو النتـائج املـستمدة منهـا نتـائج 

 .ضحلة أو متضاربة وغري صادقة
ك يمكن أن نحدد بعض املزايا التى تتمتع هبا االستبيانات بصفة عامـة,  وعىل ذل

ثم نشري ىف ختام حديثنا عنها إىل أوجه الـنقص هبـا, حيـث ال ختلـو أيـة أداة ـ مهـام 
 .كانت دقتها وصدقها ـ من بعض العيوب التى تظهر عند التطبيق

אאW 
 :من املميزات نذكر منها تتميز طريقة استخدام االستبيان بعدد 

أنه يستخدم إما باالتصال املبارش باملفحوصني, أو عن طريـق إرسـاله هلـم  −١
بالربيد إذا كانوا منترشين ىف مناطق متباعدة عـن بعـضها ويـصعب االتـصال هبـم 

 .مبارشة
أنه يتيح فرصة كبرية للمفحوصني لقراءة بنود االستبيان والـتمعن فيهـا إذا  −٢

ارشة, وإتاحة فرصة هلم أكرب للتشاور مع غـريهم حـول بنـود استخدم بالطريقة املب
 . االستبيان إذا استخدم بالطريقة الربيدية

أنه يتيح فرصة للمفحوصني لإلستجابة عىل بنود االسـتبيان بـدون خجـل  −٣
وبال حساسية وبرصاحة مطلقة, ألنه غري مطلوب منهم ذكر أسـامئهم وال التعـرف 

 ماذا هم?عليهم, فليس املهم من هم? ولكن 

أنه يعترب أكثر موضوعية من غريه من أدوات مجع البيانات ألنه ال يتأثر بأيـة  −٤
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حتيزات ذاتية وال انحيازات شخصية من قبل الباحثني, وألنه يتمتع بظـروف تقنـني 
جيــدة مبنيــة عــىل أســس جتريبيــة علميــة تــدعم دقــة املعلومــات املتحــصل عليهــا 

 .باستخدامه

الوقت واملال حيث حيتاج إىل قلة من املساعدين  أن استخدامه يوفر اجلهد و −٥
جيمعون البيانات, وال يشرتط أن حيرض الباحث بنفسه أثنـاء إجرائـه ويمكـن مجـع 

ماهر (كمية كبرية من املعلومات من عدد كبري من املفحوصني ىف وقت قصري حمدود
 ).٦٠: ١٩٨٨عمر, 

 .أنه من السهل تبويب وحتليل نتائجه بالطرق اإلحصائية −٦

אW 
ًتنتقد طريقة استخدام االستبيان عموما لتوفر عدد من العيوب يمكن ذكرهـا ىف  ُ

 :نقاط حمددة هى
ال يصلح, وال يمكن استخدامه مع األفراد األميـني غـري امللمـني بـالقراءة  −١

والكتابة, كام أنه ال يمكن استخدامه مع األطفال الصغار ىف املرحلة االبتدائيـة ألنـه 
 . عىل القدرة اللفظية ىف االستجابة إىل بنودهيعتمد
زيادة نسبة الفاقد ىف املعلومات املتحصل عليها باستخدامه حيث قد يـسلم  −٢

بدون استجابة لكثري مـن بنودهـا ) قوائم االستبيان(كثري من املفحوصني استامراهتم
 حالـة ًىف حالة الطريقة املبارشة, وقد ال يرسـلها املفحوصـون هنائيـا إىل الباحـث ىف

 .الطريقة الربيدية

 أمهيتهـا والتـى يـضعها الباحـث ىف Checking itemsتفقد بنـود املراجعـة  −٣
استبيانه للتحقق من صدق املفحوص وثبات إجابتـه عـىل معلومـة معينـة, وذلـك 
لسهولة ربط البنود املتشاهبة والتى تتطلب استجابات متامثلة عندما يطلع املفحوص 

 . االستبيان بنظرة كلية فاحصة مستطلعةعىل كل البنود الواردة ىف

يتطلب االستبيان مهارة فائقة وخربة سـابقة ىف إعـداده مـن حيـث اختيـار  −٤
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ــراد  ــة بالظــاهرة امل ــى جيــب أن تغطــى كــل املجــاالت املتعلق ــود املناســبة الت البن
 ).٦١: املرجع السابق(قياسها

للموضـوع قد تثري أسئلة االستبيان الشعور بـاحلرج أو احلـساسية بالنـسبة  −٥
الذ تسأل عنه, أو قد تتضمن موضوعات وقضايا حمل خالف أو جدل بني الناس 

 .فتصبح اإلجابات غري دقيقة

ًقد يعطى املفحوص إجابات مرغوب فيها اجتامعيا رغبة ىف الظهور بمظهـر  −٦ ً
 . حسن ىف موقف اإلختبار عىل عكس حقيقة الفرد

אאאW 
تى وجهت لالستبيان ـ كأداة مـن أدوات مجـع البيانـات ـ ىف ضوء االنتقادات ال

ًوسعيا إىل إعداد استبيان جيد, حيقق أغراض البحث, فقـد اقـرتح بعـض البـاحثني 
العديد من املواصفات التى يتعني أن تتوفر ىف األستبيان اجليـد, وذلـك عـىل النحـو 

 :التاىل
 ينبغـى أن حيـث: اللغة املفهومة, واألسلوب الواضح الذ حيقق الغـرض −١

تكون لغة العبارات املستخدمة واضحة ومفهومة, وال تتحمـل التفـسريات 
ًاملتعددة, واملعانى غري املحددة; ألن ذلك يسبب غرباكا ىف تفسريها عـىل يـد 
األشخاص املعنيني باإلجابة, وباتاىل فإن الباحـث سيحـصل عـىل إجابـات 

ُخدم اجلمل القصرية فإن من الرضور أن تست. غري دقيقة ألسئلة االستبيان
 متابعتها, والربط بني معنى ومغز ما هـو مطلـوب االستفـسار التى يسهل
 . عنه ومعرفته

مراعــاة الوقــت املتــوفر لــد األشــخاص املعنيــني باإلجابــة عــن أســئلة  −٢
االستبيان, وبعبارة أوضح جيب أال تكون األسئلة طويلـة وتبعـد األطـراف 

علومات أو اإلجابة عن التساؤالت, عن التجأوب مع الباحث ىف تزويده بامل
ًأو جتعل إجاباهتم سطحية رسيعة وغري دقيقة نظرا لترسب امللل إليهم نتيجة 

 .الوقت الطويل املطلوب لإلجابة
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يارات املطروحـة, فهنـاك ـى اخلــك فـة, وكذلـ مرونة كافية يف اإلجابُّتوفر −٣
ًة أحيانـا, ـجابى اإلـد فـه واحـعدد من األسئلة التى قد حتتمل أكثر من وج

ٍكــام أن تــوفري عــدد كــاف مــن االختيــارات, واملرونــة ىف اإلجابــة, متكــن 
ًاألشخاص املعنيني باإلجابة من التعبري عن أرائهم وأفكارهم تعبـريا دقيقـا  ً

 .ًوصائبا

 والعبارات الالئقة املـؤثرة ىف نفـوس اآلخـرين; استخدام الكلامت الدقيقة, −٤
ًوشـكرا, جتـد طريقهـا إىل نفـوس وقلـوب ًرجاءا, : فهناك كلامت من قبيل

األشخاص املعنيني باإلجابـة عـىل استفـسارات االسـتبيان, وتـشجعهم ىف 
 .التجأوب والتعأون ىف كتابة البيانات واملعلومات, وإرساهلا إىل الباحث

التأكد من جود ترابط بني أسئلة االستبيان املختلفة, وكذلك وجـود تـرابط  −٥
مشكلته, وعـدم اخلـروج عـن املوضـوع مـن بينها, وبني موضوع البحث و

سؤال مهم للموضوع من جهة أخر جهة, وعدم إغفال أ. 

االبتعاد عن األسئلة املحرجة التى تبعد األشخاص املعنيـني عـن التجـأوب  −٦
 مع بنود وأسئلة االستبيان أو اإلدالء باملعلومات املطلوبـة, وبعبـارة أخـر

ــضع معــد االســتبيان نفــسه مكــا ِيتعــني أن ي ن الــشخص أو األشــخاص ُ
املستجيبني, وأن يبتعد عن األسئلة التى ال يرضـاها لنفـسه, والتـى تـسبب 

ًحرجا شخصيا أو وظيفيا هلم ً ً. 

االبتعاد عن األسئلة املركبةن التى تشتمل عىل أكثر مـن فكـرة واحـدة عـن  −٧
ًاملوضوع املراد االستفسار عنه; ألن ىف ذلك إرباكا للشخص أو لألشخاص 

 .اإلجابةاملعنيني ب

تزويد األفراد أو اجلهـات املعنيـة باإلجابـة عـن االسـتبيان بمجنوعـة مـن  −٨
التعليامت والتوضيحات املطلوبة ىف اإلجابة, وبيان الغرض من االسـتبيان, 

 .وجماالت استخدام املعلومات التى سيحصل عليها الباحث

َيستحسن غرسال مظورف يكتب عليه عنـوان الباحـث بالكامـل, بغـرض  −٩ ُ
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 مهمة غعادة االستبيان بعد كتابة املعلومات املطلوبة, وربام يكون من تسهيل
األفضل وضع طابع بريد عىل املظروف ىف حالة إرساله بالربيـد; لتـسهيل 
. مهمة التعأون والتجأوب الرسيع مع األشخاص واجلهات املعنية باإلجابـة

 .)١٧٠: ٢٠٠٨عامر قند يلجى, (
أمثلـــة لـــبعض التعلـــيامت ) ١٧٢: ٢٠٠٨عـــامر قنـــد يلجـــي, (ويـــرضب 

 :والتوضيحات التي يتعني أن ترتافق مع أسئلة األستبيان, وذلك عىل النحو التاىل
أ ـ رســالة قــصرية توضــح الغــرض مــن االســتبيان, وكــذلك تعريــف قــصري 
بالباحث, ومرحلته الدراسية, أو درجته العلمية, أو الوظيفية واملؤسسة التى كلفتـه 

 .بإجراء البحث
 :اإلرشات عىل اإلجابات املناسبة, مثال ذلك وضع ب ـ توضيح

) × (أو إشـارة) √( يرجى اإلجابة عن االستفسارات عن طريق وضع عالمـة −
 .داخل املربع الذي يناسب اإلجابة

 االستفسارات حتتمل وضع إشارة عىل أكثر من مربع واحـد; لـذلك جـ ـ بعض
ى تشري إىل اإلجابة أو اإلجابـات يرجى وضع إشارة أو أكثر يف املربع أو املربعات الت

 .الصحيحة
ُد ـ يرجى اإلجابة عن كافة استفسارات االستبيان, وعدم ترك أ سـؤال إال إذا 

 .ُطلب منك ذلك بغرض حتقيق هدف البحث
ُهـ ـ كام يرجى التفضل بإرسال البيانات بعد استيفاء اإلجابة عن كافة البنـود إىل 

 :العنوان التاىل
 ).ًاص بالباحث كامال, أو يرسل مظروف عليه العنوانيذكر العنوان اخل(

 :و ـ تقديم الشكر واالمتنان عىل التعأون, مثال ذلك
 ...).شاكرين لكم تعاونكم ىف خدمة البحث العلمي(

 :والشكل التاىل يشري إىل أنواع االستبانة وأساليب تطبيقها
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)٨Eא Interview: 
ًلومات شـفويا أكثـر مـن تقـديمها كتابـة, فهـم يميل كثري من الناس لتقديم مع

يعطون البيانات كاملة وبسهولة أكثر ىف املقابلة الشخصية منها ىف أية وسيلة أخـري 
وهو إحد وسائل مجع البيانات سيأيت احلديث عنه فـيام (ًكاستخدام االستبيان مثال

بلة الشخصية, والواقع أن هناك مميزات عديدة تنشأ من التفاعل الودي ىف املقا).بعد
ال يمكن احلصول عليها ىف االتصال غري الشخيص املحدود عن طريق االسـتبيان إذ 
ًيستطيع الباحث عندما يقابل املفحوصني وجها لوجه, أن يشجعهم باسـتمرار وأن 

 . يساعدهم عىل التعمق ىف املشكلة, وخاصة ىف املشكالت ذات الصبغة االنفعالية
عـن طريـق التعليقـات العرضـية للمفحوصـني,  كام يستطيع املقابـل أن يـصل 

وتعبريات الوجه واجلسم, ونغمة الصوت, إىل معلومات قد ال جيدها ىف اإلجابـات 
املكتوبة, وتساعد هذه الدالئل السمعية والبـرصية ىف فهـم إيقـاع ونغمـة املحادثـة 
اخلاصة بحيث يستثري املعلومات الشخصية والرسية وحيـصل عـىل معلومـات عـن 

 .  والعواطف واالجتاهات واملعتقداتالدوافع
ً ويعترب توجيه األسئلة شفويا, وسيلة مالئمة جلمع البيانات من األطفال الصغار 

 . واألميني, بصفة خاصة
 " سرب الغـور" ومن املمكن أن يدرك القارئ برسعة التشابه الظاهر بني أسلوب 

االسـتبيانات, ومـع ذلـك َّعن طريق املقابلة, واألسئلة التي توجه ىف االختبارات و
فالقـائم باملقابلـة . فاملقابلـة بالتأكيـد أكثـر مرونـة. فثمة اختالفات واضحة ومهمة

يمكنه أن يستجيب للمفحوص ىف ضوء ما يقوله األخري, كـام يمكنـه أن يغـري مـن 
أسلوبه أو أسئلته لتالئم استجابات املفحوص, وإذا وجد القائم باملقابلة ممانعة مـن 

إلجابة عن أنواع معينة من األسئلة, فإنه قد يرجئها إىل هناية املقابلة أو املفحوص ىف ا
قد يوجهها بطريقة غري مبارشة حتي ال تثريها الصورة املبارشة لتوجيـه األسـئلة, أو 
قد يسلك القائم باملقابلة مسلك املالحظ ىف موقف دراسة السلوك ويظل باسـتمرار 

قد تبدو عىل الفرد من امحرار الوجه أو لعثمة أو ًمتيقظا لالستجابات االنفعالية التي 
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غضب بالنسبة ألنواع معينة من األسئلة فمثل هذه األمور تسمح للقائم باملقابلـة أن 
ًيكون أكثر تفهام وتقديرا ملا يقال, أو ملا قد يبدو فحسب ـ عىل الـسطح ـ ىف اسـتفتاء  ً

 . مقنن, وغري شخيص أو ىف اختبار اجتاه
ِ ومن هنا اعترب ووسـيلة مـن أهـم . ت املقابلـة أداة بـارزة ىف كثـري مـن امليـادينُ

الوسائل املستخدمة ىف البحوث النفسية واالجتامعية, كام أهنا تعترب املحور األسايس 
واملهني وعمليـات اإلرشـاد والعـالج . الذي تدور حوله عمليات التوجيه الرتبو

 . النفسى
وهتيئـة .  مجـع املعلومـات والبيانـات ال شك إذن ىف أن املقابلة وسـيلة مهمـة ىف

الفرصة أمام القائم بدراسة متكاملة للحالة املطروحة وذلـك عـن طريـق املحادثـة 
وتـربز أمهيـة املقابلـة, بـشكل خـاص, ىف أهنـا . اهلادفة والفهم الشامل للمفحوص

عملية دينامية, إذ يتاح فيها للمفحوص فرصـة التعبـري احلـر عـن مـشاعره وآرائـه 
, كام أهنا ىف الوقت نفسه, ترمـي إىل مالحظـة سـلوك املفحـوص ىف أثنـاء واجتاهاته

 .املقابلة مالحظة كلية
 حمادثـة منظمـة, " وىف ضوء كل ما سبق يمكننا تعريف املقابلة بأهنا عبـارة عـن 
احلـصول عـىل ) أ:(موقف مواجهة, وحسب خطـة معينـة, ذات هـدف قـد يكـون

إجـراء اختبـار معـني أو إعطـاء ) ج(;اإلرشاد والتوجيه والعـالج) ب(املعلومات;
 . استبيان

 :وواضح من هذا التعريف أن املقابلة تنطوي عىل عنارص أساسية أمهها
وجود هدف رئييس للمقابلة, هو الذي حيدد املوضوعات التي تـدور حوهلـا ) أ(

 . َّويرسم اإلطار العام لألسئلة التي توجه خالهلا. املناقشة
 . اللفظىاعتامدها عىل التبادل ) ب(
 . ُّتوفر عنرص املواجهة) جـ(

 ).٧٨: ١٩٨٣فيصل عباس, (قد تتم مع فرد أو مجاعة من األفراد) د(
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 ومما جتدر اإلشارة إليه أن هدف املقابلـة خيتلـف بـاختالف الغايـة التـي تـسعي 
ًاملقابلة لتحقيقها, فلكل نوع من أنواع املقابالت غرضا حمددا وغاية حياول الفاحص  ً

تي يمكن الوصول إليها وال بد لكي حتقق املقابلـة الغـرض املطلـوب أن حتديدها ح
 : تتم وفق الرشوط التالية

 .  بني الباحث واملفحوصنيRapportتكوين عالقة ألفة ومودة   ) أ(
 . أن تتم ىف مكان وزمن ومناخ مالئم ) ب(

)Eאאאאא
אK 

Iإذا سمحت الظروف بذلك . أن تكون وسيلة تسجيل االستجابات ىف احلال) د
أو بعد االنتهاء مبارشة من املقابلة حتي ال ينيس الباحث, ويمكن استخدام وسـائل 
التسجيل إذا وافق املفحوص عـىل ذلـك مـع التأكيـد عـىل رسيـة مـا يـديل بـه مـن 

ألطفال, فقد يلجأ الباحـث إىل مقابلـة أما ىف حالة إجراءات املقابلة مع ا. معلومات
األب أو األم أو املدرس إذا كانت سن الطفل ال تسمح باحلـصول عـىل املعلومـات 

 ).٢١: ١٩٨٠هد برادة وفاروق صادق, (املطلوبة منه بالدقة املرجوة
 وفيام يتعلق باألسئلة املطروحة ىف املقابلة ير البعض أنه من املستحـسن البـدء 

ً ال تستثري ىف املفحوص موقفـا سـلبيا, أ األسـئلة التـي يـستطيع أن باألسئلة التي ً
. جييب عنها دون إثـارة االنفعـال أو الـشعور بـالعجز أو عـدم الرغبـة ىف اإلجابـة

وكذلك البدء باألسئلة العامـة, قبـل الـدخول ىف األسـئلة النوعيـة اخلاصـة, فهـذا 
 . يساعد الفاحص ىف التغلب عىل مقاومة املفحوص

אאW 
وعىل تفضيل القـائم . يتوقف نوع املقابلة ـ كام سبقت اإلشارة ـ عىل اهلدف منها
وهنـاك أسـامء أخـري . باملقابلة, وبعض املقابالت غري مقنن وبعضها األخر مقـنن

َكثرية للمقابالت, وذلك حسب جماالت البحوث املختلفة التي تطبق فيها, وسوف  ُ
 :قابالتنشري هنا إىل بعض أنواع امل
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)EאאאאW 
جتر معظم املقابالت ىف موقف خاص مع فرد واحـد ىف نفـس الوقـت, لكـي 
ًيشعر باحلرية ىف التعبري عن نفسه, تعبريا كامال وصادقا, عىل أن املقابالت اجلامعيـة,  ً

 بخلفيـات مـشرتكة ًتؤدي أحيانا إىل بيانات أكثر فائدة; فحينام جيتمع أفراد مؤهلون
كـام يمكـنهم أن . ًأو خمتلفة معا, يمكنهم معاجلة مشكلة أو تقـويم مزايـا قـضية مـا

 . يساعدوا بعضهم البعض عىل تذكر عنارص املعلومات أو مراجعتها أو تنقيحها
 عىل أن بعض املفحوصني قـد حيجمـون عـن التعبـري عـن بعـض النقـاط أمـام 

ً مقابلة خاصة, هذا باإلضـافة إىل أن شخـصا اجلامعة, بينام يمكنهم الكشف عنها ىف
قد يسيطر عـىل املناقـشة بحيـث ال ) ًوليس من املحتم أن يكون أكثرهم علام(ًواحدا

ًتكتشف وجهات نظر املشرتكني اآلخرين اكتشافا كامال ً . 
)EאאW 

 عـن وهى هتدف إىل مجع املعلومات والبيانات عـن الطفـل أو املراهـق, وذلـك
ًطريق أفراد األرسة, واألقارب,واألصدقاء بقصد تقييم حالـة أيـا مـنهام والكـشف 

 . عن أبعاد الشخصية من خالل املظاهر النامئية املتعددة
)EאאW 

وهى تستخدم من أجل مجع بيانات تفصيلية عن حالة الفـرد منـذ نـشأهتا حتـي 
علومــات عـن حالـة الفــرد األرسيـة والتعليميــة وضـعها احلـايل, وكــذلك مجـع امل

 . والصحية
)EאאFאWE 

خيتلف تركيب املقابالت باختالف عـدد املـشرتكني, فـبعض املقـابالت تكـون 
أي توجه نفس األسئلة بنفس الطريقة والرتتيـب لكـل : ًرسمية ومقننة تقنينًا جازما

ًمن إجابات حمددة ىف قائمة حتـدد حتديـدا مفحوص, وتقترص اإلجابة عىل االختيار 
وهذه . ًمسبقا وحتي املالحظات اخلاصة بالتمهيد للمقابلة أو اختتامها تقدم بانتظام

ألهنا توفر الـضوابط الالزمـة . املقابالت املقننة علمية ىف طبيعتها أكثر من غري املقننة

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٨٠−@ @
 

ْإذ أن . ًقننة عيوبا معينةعىل أن هلذه املقابالت امل. التي تسمح بصياغة تعميامت علمية
رضورة مجع بيانات كمية تسمح باملقارنة بـني مجيـع املفحوصـني بطريقـة موحـدة, 

ًتوجد مجودا ىف إجراءات البحث جيعل التعمق بدرجة كافية, شـيئا مـستحيال ً فـان .(ً
 ).٤٦١: ١٩٨٥دالني, 

ففى احلـاالت .  ومما جتدر اإلشارة إليه أن قدر التقنني ىف املقابلة املقننة قدر متغري
تظل قائمة األسئلة التي يوجهها القـائم باملقابلـة إىل املفحوصـني هـى . ًاألكثر تزمتا

ُوىف احلاالت األكثر حتررا, قد يعطى القائم باملقابلة . نفسها ال خيرج عنها إال فيام ندر ً
َّنفسه بعض احلرية ىف إدخال أسئلة إىل جانـب األسـئلة األخـر التـي يوجههـا إىل 

ميــع, ومــن املمكــن اســتخدام صــور مقننــة لتــسجيل إجابــات املفحوصــني, اجل
 .ومالحظات القائم باملقابلة عىل سلوكهم

)EאאFאWE 
 توصف املقابالت غري املقننة بأهنا مقابالت مرنة, إذ أن ما يوضع من قيـود عـىل 

َفإذا وجهت إىل ا. استجابات املفحوصني قليل َّ ملبحوث أسئلة سـبق ختطيطهـا, فـإن ُ
ُهذه األسئلة تعدل بحيث تناسب املوقف وتناسب املفحوصني ويشجع املفحوصني 
ًأحيانا عىل التعبري عن أفكارهم بحرية, ويقدم قليل من األسـئلة فقـط لكـي توجـه 

وىف بعض احلاالت يتم احلصول عىل املعلومات بطريقة عارضة بحيـث ال . حديثهم
 .  واعني بأهنم ىف مقابلة شخصيةيكون املفحوصني

 ويستطيع الباحث ىف املقابلة غري الرسمية وغري املقننة أن ينفذ خلف اإلجابـات 
املبدئية وأن يتتبع اإلشارات غري املتوقعة, وأن يعيد توجيه البحث ىف مـسالك أكثـر 

َّإثامرا بناء عىل البيانات التي تتكشف وأن يعدل من فئات األسئلة ليتمكن من  حتليل ً
عىل أن الصياغة الكمية للبيانات الكيفية املتجمعة مـن املقابلـة . أكثر داللة للبيانات

ُغري املقننة قد يكون أمرا عسريا وقد حتدث األساليب غري املوحدة املستخدمة بعض  ً ً
ًاملتغريات غري املالئمة ويرتتب عىل ذلك عادة استحالة مقارنة البيانات املجتمعة من 

 .ددة واستنتاج التعميامت التي يمكن تطبيقها بصفة عامةمقابالت متع
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ً وال تستخدم املقابالت غري املقننـة عـادة حيـنام يقـوم الباحـث باختبـار صـدق  ُ
وإنام يعد هـذا النـوع مـن املقـابالت أداة قيمـة ىف املرحلـة . فروضه أو التحقق منها

سـئلة التـي فحيـنام يكـون الباحـث غـري متأكـد مـن األ: االستكشافية من البحـث
ًوالتـي تـسمي أحيانـا (سيوجهها, وكيف يوجهها, فقد تكشف له املقابلة غري املقننة

جـوهر املـشكلة التـي يبحثهـا, وتـساعده ىف اختيـار األسـئلة ) مقابلة غري رسـمية
ًوصياغتها لالستفتاءات أو املقـابالت املقننـة وقـد متـده املقابلـة غـري املقننـة أيـضا 

َّنية والتفاعل االجتامعي مما يمكن الباحث ىف هنايـة األمـر باستبصار بالدوافع اإلنسا
َمن صياغة فروض توصله إىل حتقيق الغاية من بحثه َّ . 

ً ومما جتدر اإلشارة إليه أن الباحث يتعني عليه أن يكون ملام بأساليب ) عىل دراية(ُ
النـوعني ًتطبيق طريقتي املقابلة املقننة وغري املقننة, وذلك ألنه عرضة ألن يـستخدم 

 . ىف أثناء البحث
 : وهناك نوعان من املقابالت غري املقننة مها

 . مقابلة التعمق غري املوجهة: األول
 . املقابلة املركزة: الثانى

 :مقابلة التعمق غري املوجهة: النوع األول
ًوالتي غالبـا مـا تـصطبغ بخـواص التحليـل . ً أحيانا تكون املقابلة غري املوجهة

. طــرق للوصــول إىل استبــصارات بالــدوافع اخلفيــة أو الكامنــةالنفــيس أنــسب ال
واالجتاهــات غــري املعــرتف هبــا, واآلمــال واملخــاوف, والــرصاعات الشخــصية, 

ًفبدال من توجيه عدد من األسئلة املبارشة أو . والعالقات الدينامية بني االستجابات
باحـث ًاملحددة مـسبقا, للحـصول عـىل عنـارص معينـة مـن املعلومـات يـسمح ال

للمفحوص بالتحدث بحرية وبصورة كاملة فيام يتعلق بقـضية أو واقعـة أو عالقـة 
معينة, وبينام حيكي املفحوص قصته يعمل الباحـث كمـستمع جيـد, فيتـدخل عـن 

 " أو " هذا أمر عىل قـدر مـن األمهيـة " فطنة أو ينطق عبـارة مثل " مههمة "طريق 
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ً أو يوجه سؤاال عاما لكي يستثري "استمر تدفق املحادثة, وحينام تقرتب املقابلـة مـن ً
وعـن . ًهنايتها قد يسأل بعض األسئلة املبارشة لكى يمال الثغرات ويكمـل املناقـشة

طريق وضع قيود قليلة عىل اجتاه املناقشة, وتشجيع مد واسـع مـن االسـتجابات 
ًحيصل الباحث عىل صورة طبيعية ممثلـة لـسلوك املفحـوص; ويكتـسب استبـصارا 

 . ص وأعامق اجتاهاته ودوافعه وعواطفه ومعتقداتهبخصائ
 : املقابلة املركزة: النوع الثانى

 االنتبـاه عـىل خـربة " تركز"وهى . ًاملقابلة املركزة أقل شيوعا من مقابلة التعمق
ًحمسوسة مر هبا املفحوص, فإذا كان قد شاهد مرسحية أو قرأ كتابا, يبـذل الباحـث 

 . التي أحدثتها هذه اخلربة فيهًجهدا ملعرفة اآلثار اخلاصة 
عليـه أن . الباحث اجتاهات املفحوص واستجاباته االنفعالية) خيترب( ولكي يسرب

ًحيلل املرسحية أو الكتاب حتليال كامال قبل مقابلته ُويعـد أسـئلة تـستخدم كإطـار . ً ِ ُ
ويقــرص املحادثــة أثنــاء املقابلــة عــىل هــذه القــضايا املناســبة ويــسمح . للمناقــشة

ًحوص أن يعرب عن نفسه تعبريا كامالللمف  . عىل أن يوجه الباحث خط تفكريه. ً
 ومما جتدر اإلشارة إليه أن مزايا املقابلة املقننة هى نفسها عيوب املقابلة غري املقننة 

ًفاملقابلة املقننة تشكل موقفا متشاهبا بالنسبة جلميع األشـخاص. والعكس صحيح ً .
ولكن عينة السلوك ستكون واحـدة إىل . وقف مماثلوال يمكن بالطبع أن نقول إنه م

ومن هنا تكون املقارنات بني األشخاص أكثـر . حد كبري بالنسبة جلميع األشخاص
ًعدال, كـام أن املعلومـات التـي نحـصل عليهـا تتـصل بـنفس الـسامت عنـد مجيـع 

 . احلاالت
ن الـشخص وإن كا.  ولكن املوقف ىف املقابلة املقننة يكون إىل حد ما غري طبيعي

سواء ىف املقابلة املقننة أو غري املقننة, ال بد أن يدرك أنه ىف موقف مقابلة, غري أنـه ىف 
ًموقف املقابلة املقننة ـ القتصار الباحث عىل أسئلة حمددة تقريبا ـ قد يغفـل جوانـب 

 . معينة من سامت شخصية الفرد قد ال حتتوهيا األسئلة املوضوعة
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)EאאאאאW 
 :ويقوم هبا األخصائي النفيس عىل مرحلتني

مقابلة ما قبل االختبار النفيس,وذلك لتهيئة املفحوص ـ سواء كان طفال : األوىل
ًعقليا ونفسيا للتخفيف من خماوفه وقلقـه مـن موقـف االختبـار حتـي  –ًأو مراهقا  ً

 . ًيكون أدائه سليام
الختبار,وذلك إلشباع رغبة املفحـوص ىف معرفـة مقابلة ما بعد إجراء ا: والثانية

وهـذا اإلجـراء لـه بـالغ األثـر عـىل نفـسية . نتائج االختبارات التـي طبقـت عليـه
املفحوص ألن معرفة النتائج ختفف من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق االختبارات, 

ختيارية  املقابلة اال"ويسمي البعض هذه املقابلة . كام أنه يساعد ىف توجيه املفحوص
 ).٤٥: ١٩٨٩نايفة قطامى وحممد برهـوم, ("
)EאאאW 

 وهتدف هذه املقابلة إىل تعريف املفحوص بمشكلة وبطريقـة العـالج املناسـبة, 
ًورضورة التعاون مع الفـاحص, وىف هـذه املرحلـة يكـون االهـتامم موجهـا نحـو 

. فحـوص, والـسؤال عـن توقعاتـه احلـارضةإستيضاح املشكلة التي يعاين منهـا امل
بتوعيـة املفحـوص بمـشكلته,وتوضيح ) الفـاحص(ويقوم األخصائي الكلينيكـي

إمكاناته املتاحة, وتعديل آرائه واجتاهاته اخلاطئة نحو نفسه ونحـو العـالج النفـيس 
ًمعا, وىف نفس الوقت تستهدف املقابلة املمهدة للعالج النفيس مـساعدة املفحـوص 

 ).١(ة شخصيته وتعديل سلوكه نحو األفضل بصفة عامةعىل تنمي
אאאאאW 

 يتضح مما سبق أن املقابلة اجليـدة ليـست جمـرد سلـسلة مـن األسـئلة العرضـية 
. بل هى خربة دينامية بـني شخـصني يـتم التخطـيط هلـا بعنايـة. واإلجابات العامة

                                                           
املقابلـة :  ملزيد من الضوء عىل طريقة املقابلة كأداة من أدوات مجع البيانات يمكن الرجوع إىل كتـاب) ١(

دار املعرفـة : اإلسـكندرية): ١٩٨٥( يف اإلرشاد النفيس والعالج النفيس تأليف مـاهر حممـود عمـر
 .٧١ ـ ٥١فصل الثاين ص ص اجلامعية ـ وبصفة خاصة ال
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َّهدف معني; فخلـق جـو ودي متـسامح, وتوجيـه املناقـشة ىف االجتاهـات لتحقيق 
املطلوبة,وتشجيع الفرد موضع املقابلة عىل كشف املعلومات, وإثارة دوافعـه لكـي 
يستمر ىف تقديم حقائق مفيدة, كل ذلك يتطلب درجة عاليـة مـن املهـارة والكفـاءة 

 : ًيتذكر دائام العوامل التاليةالفنية, ولتقويم فعالية املقابلة جيب عىل الباحث أن 
אWאאW 

هل حـدد :  وىف هذا العامل يسأل الباحث نفسه عدة أسئلة منها عىل سبيل املثال
ًمسبقا, ميـادين املعلومـات التـي سـتتناوهلا املقابلـة? وهـل أعـد األسـئلة املناسـبة 

رد ـل الفــتـي جتعـالستخالص البيانات املطلوبة? هل أدخل بعـض التعليقـات ال
رف أكرب قـدر ممكـن ـث? هل عـموضع املقابلة يشعر بارتياح واستثارة تدفق احلدي

حتـى يـستطيع أن يكـسب  )١(ُن ميول املفحوصني وأفكارهم وأطـرهم املرجعيـةـع
ثقتهم ويتجنب معاداهتم,ويستخلص خـرباهتم وجمـاالهتم املعرفيـة اخلاصـة? هـل 

ًطـرهم املرجعيـة وتفـسري إجابـاهتم تفـسريا ُحصل عىل املعلومات الكافيـة لفهـم أ
 ًصحيحا? هل عني موعدا حمددا للمقابلة ىف وقت مناسب للمفحوص? هل أجر ًً َّ

وىف موقـف يمكـن ) عـادة ىف مقابلـة خاصـة(املقابلة ىف بيئة يرتاح هلا املفحـوص?
الت ـن املقابــًيال مــًر عـددا قلــًاحلصول فيه عىل أكثر املعلومات نفعا, هل أجـ

بدئية الكتشاف نـواحي الـضعف ىف مناهجـه أو طريقتـه أو أسـئلته أو نظامـه ىف امل
                                                           

 Frame Of Reference:  اإلطار املرجعى  ) ١(
ًوعادة ما يكون اإلطـار . معيار يستخدمه الفرد للحكم عىل أفكاره وأفعاله وما يتوصل إليه من نتائج

 Cognitiveاملرجعي للفرد هو أبعاد الواقع والنواحي األخالقية وغريها التي تشكل خريطته املعرفية

Map واخلريطة املعرفية خريطـة نظريـة أو نمـط . تي يستخدمها يف تقويم العامل الواقعي ومواجهته ال
واملفهوم يستند إىل مسلمة مؤداها أن الفرد يبحث . ًيتشكل يف عقل الفرد حلل مشكالت كاملتاهة مثال

ًعن قرائن وموجهات وجيمع بينها كالعالقات البيئية أكثر من كونه متلقيـا سـلبيا للمعلو مـات التـي ً
: انظـر  (Tolman " توملان"وقد وضع مصطلح اخلريطة املعرفية يف األصل . حيتاجها لتحقيق اهلدف

اجلزء الثاين, . معجم علم النفس والطب النفيس) ١٩٨٩(جابر عبد احلميد جابر وعالء الدين كفايف 
 ) . دار النهضة العربية: , القاهرة ١٣٣٠, اجلزء الثالث, ص ٦٤٦ص
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التسجيل? إىل آخر األسئلة التي من شأن اإلجابـة عنهـا أن جتعـل املقابلـة أداة ذات 
 . جدو ىف البحث

אWאW 
ً هل كان املقابل لطيفا, كفؤا, رصحيا, ومتزنا? هل جتنب اإلرساف ىف العا ً ً طفة أو ً

اجلد أو التعاطف مع املفحوصني? هل حتايش أسلوب التعايل أو احلامية أو الدهاء أو 
ًاخلبث أو العنف مع املفحوص? هل اسـتخدم ألفاظـا مناسـبة ومـدخال مالئـام ىف  ً ً

 .. العمل مع الفرد موضع املقابلة? وهكذا
אWאאW 

: باحث أن يسأهلا إذا قام هو باملقابلة مـا يـيلومن األسئلة أيضا التي يتعني عىل ال
ًهل كان مستمعا حملال, يقظا, يفطن عند الرضورة إىل إعادة سؤال أو رشحـه? هـل  ً ً
كان يكتشف اإلجابات الغامضة أو املتناقـضة أو اهلروبيـة أو املخادعـة? هـل كـان 

ر معهـم يوجه بمهارة أسئلة بديلة أو أسئلة ثاقبة, حتي يساعد األفـراد الـذين جيـ
املقابلة عىل تذكر املعلومـات, أو التفـصيل ىف عبـاراهتم,أو توضـيح تفكـريهم, أو 
ًمراجعة احلقائق, أو تقديم دليل أكثـر حتديـدا وواقعيـة? هـل كـان يوجـه األسـئلة 
ًبالرسعة التي تالئم أفراد املقابلة? هل كـان يوجـه األسـئلة العامـة أوال ثـم جيعـل 

ا? هـل كـان يتتبـع اإلشـارات املهمـة التـي أعطتهـا لـه ًاألسئلة التالية أكثـر تركيـز
استجابات املفحوصني, ويواصل توجيه األسئلة ىف نفس االجتاهات املثمـرة, حتـي 

 يستخلص مجيع املعلومات املفيدة? 
 هل كان يعقب بتعليقات دقيقة, ليعيد املقابلة ىف االجتاهـات التـي كانـت أكثـر 

 مـن األفـضل أن يقـرتب مـن األمـور مالءمة للبحث? هل كان يدرك متـي يكـون
الدقيقة ويسرب ما ىف األعامق? وهل صاغ نصوص هذه األسئلة بعناية? هـل كانـت 

ات ـري إىل اإلجابــا تـشـئلة وتوقيتهـنغمة صوته أو تعبريات وجهه أو تركيب األس
ة ـار أن إجابــن إظهـف عـه وكـوص أو كبتـتي يفضلها? وهل جتنب لوم املفحـال
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 أو ضايقته أو مل ترضه? هل كان يبحث عـن نفـس املعلومـات بطـرق ما قد صدمته
خمتلفة أثناء املقابلة لكي يتحقق من صدق االستجابات? هل حتقق من صحة بعـض 
اإلجابات بـالرجوع إىل الـسجالت الرسـمية? هـل أهنـي املقابلـة قبـل أن يـصبح 

 ًاملفحوص متعبا?
אאWאW 

َّتامرة أو بطاقـة مقننـة, أو نظامـا يمكنـه مـن تـسجيل  هل اسـتخدم املقابـل اسـ ً
املالحظات برسعة ودقـة? هـل سـجل بوضـوح نفـس كلـامت املفحـوص وقـت 
صدورها أم بعد املقابلة مبارشة? هل فكر ىف استخدام رشيط للتـسجيل, ممـا جيعلـه 
 ًمتفرغا أثناء املقابلة, ويمده بوسيلة للتحقق من االستجابات فيام بعد, وحيافظ عـىل

اخلواص االنفعالية والصوتية لإلجابات, ويـساعده عـىل جتنـب عمليـات احلـذف 
ًوالتحريف والتغيري, وجتنب األخطاء التي حتدث أحيانـا ىف التقـارير املكتوبـة عـن 
َّاملقابلة? هل دون املقابلة بام الحظه مـن سـلوك أو حـاالت ال تتفـق مـع إجابـات 

يـة ذات الداللـة, وحـاالت الـرتدد, املفحوص? هل قام بتسجيل املظـاهر االنفعال
َواللعثمة, والـسكتات أو االنتقـاالت الفجائيـة والكلـامت التـي تـصحح بـرسعة  َ ُ

 وعمليات احلذف الواضحة? 
אW 

ــة اســتخدامها ىف احلــاالت التــي يكــون فيهــا  ــة بإمكاني ــز املقابلــة البحثي  تتمي
ة وعدم إجادهتم للقراءة والكتابـة, باإلضـافة ّاملفحوصني عىل درجة كبرية من األمي

ُّإىل توفر عدد من املميزات التي ال توجـد ىف غريهـا مـن أدوات البحـث املتعـارف 
 . عليها

 : ومن هذه املميزات أو اإلجيابيات عىل سبيل املثال
إمكانية احلصول عىل استجابات لكل البنود التي تتـضمنها القائمـة املعـدة ) ١(

ول الباحـث أن حيـصل عـىل كافـة البيانـات املـراد معرفتهـا مـن لذلك, حيث حيـا
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ًاملفحوصني بوسائل شتي منها اإلحلاح أو اإلقناع, مما جيعلـه مرنـا ىف رشح أهـدافها 
 . ًومتضمناهتا وما قد يكون غامضا منها

ًإمكانية احلصول عىل املعلومات املراد معرفتها وفقا لتسلسل البنود الـواردة ) ٢(
 . ًأو وفقا لرتتيبها الذي وضعها عليه الباحثىف القائمة, 

إمكانية احلصول عىل املعلومـات املـراد معرفتهـا بدرجـة تكـون أكثـر دقـة ) ٣(
ًوتعبريا عن مشاعر املفحوص نفسه; لعدم تأثره بمشاورة غريه مـن النـاس, ولقلـة 

 . نسبة الفاقد ىف إجابات البنود املستفرس عنها
 االنتقادات التـي توجـه إىل اسـتخدام املقابلـة ٍ ومن ناحية أخر يوجد عدد من

 : ٍالبحثية وحتد إىل حد ما من إجيابياهتا نذكر منها
ّ قد ال تتصف البيانات املتحصل عليها من املفحوصني باملوضوعية حيث قد −١ ُ

 من قبل الباحث نفسه سواء كان هذا التحيز Personal Biasُّتتأثر بالتحيز الشخيص 
الستجابات اخلاصة ببنود القائمـة أو صـياغتها مـن خـالل وجهـة ًممثال ىف تزييف ا
 . نظره الشخصية

َّ قــد ال تــصلح هنائيــا إذا تــضمنت القائمــة بنــودا حــساسة تثــري اخلجــل ىف −٢ ً ً
ًاالستجابة عليها وال سيام فيام يتعلق باألمور اجلنسية أو الدين أو احلياة اخلاصة جدا 

 . للمفحوصني
د والوقت واملال حيث قـد حتتـاج إىل عـدد كبـري مـن  تتطلب كثريا من اجله−٣

املساعدين الذين يقومون باملقابالت جلمع البيانات, كام أهنا قد حتتاج إىل مرصوفات 
ماهر عمر, .(كثرية تنفق عىل وسائل انتقاهلم إىل األماكن التي يوجد هبا املفحوصون

 ).٦٣ ـ ٦٢: ١٩٨٨
 :الشخصيةوالشكل التاىل يشري إىل أنواع املقابالت 
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 : تقويم االستبيانات واملقابالت كأداتني من أدوات مجع البيانات واملعلومات       
 يتم تقويم البنود والفقـرات واألسـئلة واالسـتجابات املـستمدة مـن كـل مـن 

املحتـو, والـصياغة, : االستبيانات واملقابالت من مخـسة زوايـا أو جوانـب هـى
وفيام يـىل إشـارة إىل . ات ومن حيث االختبار املبدئىوالتسلسل وأشكال االستجاب

 : أساليب التقويم اخلمسة بشئ من التفصيل
WאW 

 هل كان كل سؤال رضور بحيث مل يكن هناك مفر من توجيهه? ) ١(
 هل متت صياغة كل سؤال بدقة بحيث يستدعى االستجابات املطلوبة? ) ٢(
 ئلة الصفات املميزة للبيانات املطلوبة تغطية كافية? هل تغطى األس) ٣(
هل توجه أية أسئلة ليس لد الذين نطبق عليهم االستبيان أو نجر معهم ) ٤(

 املقابلة املعلومات الالزمة عنها? 
هل تتطلب طبيعة االستبيان أو طبيعة املقابلة أن تكـون هنـاك أسـئلة أكثـر ) ٥(

ٍحتديدا للحصول عىل وصف دقيق ل سلوك الذ جييب عن بنـود االسـتبيان ً
 أو جييب عن أسئلة املقابلة? 

هل جيب أن توجد أنواع من األسئلة العامة, لكى تستثري اجتاهات أو حقائق ) ٦(
 عامة? 

هل األسئلة تتضمن حتيزات شخصية من جانب الباحث, أو ترتكز ىف اجتـاه ) ٧(
 واحد, أو موجهة ىف وقت غري مناسب? 

ً سؤال عددا كافيا من االختيـارات كـى يتـيح ملـن جييـب عـن هل يقدم كل) ٨( ً
ًاألسئلة أن يعرب عن نفسه تعبريا صحيحا ودقيقا?  ً ً ِّ 

WאW 
هل متت صياغة كل ســؤال ىف لغـة واضـحة ومفهومـة وغـري غامـضة أو ) ١(

 مضللة? 
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املقابلــة مــوجز هــل تركيــب عبــارات االســتبيان أو اجلمــل املــستخدمة ىف ) ٢(
 وبسيط? 

نتيجة عدم وجود االختيـارات املهمـة, ) أو مضللة(هل هناك أسئلة غامضة) ٣(
أو لوجود اختيارات سيئة الرتكيب; أو لعدم مالءمة ترتيبها, أو عدم كفايـة 

 . اإلطار املرجعى?
هل تم استخدام كلامت أو عبارات نمطية, أو توحى بالتميز, أو بتفضيالت ) ٤(

 ث تؤد إىل حتيز االستجابة? معينة بحي
هل صيغت األسئلة بحيث تضايق املفحوصني أو حتريهم, أو تغضبهم, ممـا ) ٥(

 يدفعهم إىل تزييف إجاباهتم? 
هل صياغة األسئلة التى يغلب عليها الطابع الشخىص بالنسبة للمفحوصني ) ٦(

 تكون أفضل الستثارة املعلومات املطلوبة? 
WאW 
متهد لتلك األسئلة التى تليهـا, وتـساعد ىف ) املبدئية(هل األسئلة التمهيدية) ١(

 استدعاء األفكار; أم أهنا تثري موضوعات متالحقة غري مناسبة ومربكة? 
هــل تــم جتميــع األســئلة ىف جمموعــات بحيــث حتــتفظ بانــسياب تفكــري ) ٢(

 املفحوص? 
ًيجيا بحيث تستثري االهتامم, وحتافظ عىل ًهل تم ترتيب األسئلة ترتيبا اسرتات) ٣(

 االنتباه, وتتجنب املقاومة? 
 هل أسئلة التتبع أو التعمق رضورية? ) ٤(
אWאW 
هل األفضل احلصول عىل استجابات ىف صورة تتطلب عالمة, أو درجة, أم ) ١(

 كلمة أو اثنتني, أم كتابة عدد أم إجابة حرة? 
ا هو أفضل نوع من األسئلة التى تتطلب وضع عالمات? هل هـى أسـئلة م) ٢(

 التصنيف الثنائى, أم االختيار من متعدد, أم التدريج بطريقة مخاسية? 
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هل من املرغوب فيه حتديد الدرجة عند إعطاء تقديرات للبنـود باسـتخدام ) ٣(
 املقاييس الرتتيبية أو مقاييس املسافات, أو النسب? 

ليامت موجزة واضحة, ومكتوبة بجانب مواضع تطبيقهـا, وجتعـل هل التع) ٤(
إتباعها برتك مسافات, أو أعمـدة, أو مربعـات مناسـبة ) اليسري(من السهل

 خالية? وهل من الرضور وجود أية أمثلة? 
هل أعد االستبيان أو أعدت املقابلة بطريقـة معينـة بحيـث تـوفر الـسهولة ) ٥(

 والدقة ىف تبويب البيانات? 
ًهل تم ترتيب استجابات االختيار من متعدد ترتيبا عـشوائيا بحيـث تقلـل ) ٦( ً

 احتامالت األخطاء املنتظمة? 
WאאFאEFאאWE 

ًهل تم إعطاء املفحوصني رشحا وافيا واضحا للهدف من الدراسة) ١( ً وبالتاىل (ً
والغرض املعني مـن كـل سـؤال أثنـاء )  الوسيلة أو األداةللهدف من تطبيق

 فرتة االختبار املبدئى? 
 هل تم التحقق من ثبات االستجابات, بعد إعادة صياغة الوسيلة املقرتحة? ) ٢(

ِّوالشكل التاىل يلخص أنامط تقويم االستبيانات واملقابالت كأداتني من أدوات مجع 
 :البيانات واملعلومات

من حيث 
 حمتو
 األسئلة

من حيث 
صياغة 
 األسئلة

من حيث 
تسلسل 
 األسئلة

من حيث 
أشكال 

 االستجابات

من حيث 
االختبار 
 املبدئى
 تقويم االستبيانات واملقابالت كأداتني من أدوات مجع البيانات واملعلومات

F٩Eאא Projective Techniques 
 هى مـن Projective Techniques أو الفنيات اإلسقاطية االختبارات اإلسقاطية

الوســائل واألســاليب املهمــة ىف مجــع املعلومــات ىف البحــوث الرتبويــة والنفــسية 
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واالجتامعية وهى من نوع االختبارات اإلدراكية غري حمددة البنية, ومهامهـا تـسمح 
ا تتـسم للمفحوص بإصدار عدد غري حمدد مـن االسـتجابات املحتملـة, وتعليامهتـ

بالعمومية التى تسمح للمفحوص بإطالق عنـان خيالـه, ومثرياهتـا فيهـا قـدر مـن 
 . الغموض

 وتقوم عىل افرتاض أن تنظيم الفرد ملوقف غامض غري حمـدد يـدل عـىل إدراكـه 
واألساليب أو الفنيـات اإلسـقاطية تكـشف عـن تكـوين . للعامل وعىل استجابته له

 ال شعوره, وتعتمد عىل إسقاط مـا ىف نفـس شخصية الفرد واجتاهاته وما يعتمل ىف
 .الفرد وبخاصة ما ىف الالشعور عىل املوقف الذ أمامه

أن ) ٤٧٠: ١٩٨٧(" فــؤاد أبــو حطــب وســيد عــثامن وآمــال صــادق "ويـذكر 
االفرتاض الكامن وراء هذه األساليب أن الطريقة التى يدرك هبـا املفحـوص مـواد 

لموقف ـ سـوف تعكـس اجلوانـب األساسـية االختبار ويفرسها ـ أ طريقة بنائه ل
لتكوينه النفسى; أ أن مواد االختبار سوف تعمل ىف هذه احلالة كأهنا شاشة عرض 
يسقط عليها الشخص آراءه, واجتاهاته, وطموحاته وخماوفه, ورصاعاته وعدوانيته 

 . وما إىل ذلك من جوانب
 كمثـريات وهناك أدوات كثرية تستخدم لتحقيق هـذا الغـرض وتـستخدم هنـا

ًتسمح للشخص سواء كان طفـال أو مراهقـا أن حيملهـا معانيـه اخلاصـة وتنظيمـه  ً
إلخ, ألهنا مثريات غري واضحة, ولسنا هنا بصدد اإلشارة إىل كـل أنـواع ...ونزواته

االختبارات اإلسقاطية ولكن يكفى أن نشري إىل أمثلة منها حـني نتنـاول تـصنيفاهتا 
 . املختلفة

اإلسقاطية عىل نطاق واسع ىف معظم البحـوث الكلينيكيـة وتستخدم األساليب 
وبعض الدراسات األنثروبولوجية وبحوث علم النفس االجتامعى ودراسات علم 

 .نفس النمو
 وتبتعد األساليب اإلسقاطية عن التأثريات الذاتيـة كـام هـو احلـال ىف أسـاليب 

ا موضـوعى إىل حـد فالقياس هن) كاملالحظة أو تسجيل تاريخ احلياة اليومية(سابقة
كبري, حيث تتم اسـتثارة املفحـوص بطريقـة غـري مبـارشة جتعلـه يعكـس جوانـب 
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وهناك مقاييس كثـرية تعتـرب إسـقاطية لـيس هنـا جمـال . شخصيته أثناء االستجابة
 .احلديث عنها بالتفصيل

אאאW 
 " لينــدز" عــن) ١٦٢: ١٩٩٦(" فــؤاد أبــو حطــب وآمــال صــادق " ينقــل 

Lindzey(1959( أنه يصنِّف األساليب والفنيات اإلسقاطية ىف ضوء مخـس فئـات ,ُ
 : أساسية من االستجابة هى

 . استجابة التداعى باستخدام الكلامت أو بقع احلرب: األوىل
 . استجابة البناء والرتكيب باستخدام القصص والصور: الثانية
 . مل الناقصة أو األشكال غري املكتملةاستجابة التكملة باستخدام اجل: الثالثة
 . استجابة الرتتيب لعنارص لفظية أو مصورة: الرابعة
 . استجابة التعبري من خالل الرسم, أو اللعب, أو املوسيقى: اخلامسة

 وىف الفقرات التاليـة يـشري املؤلـف إىل بعـض االختبـارات اإلسـقاطية األكثـر 
 . ًاستخداما ىف جمال البحوث اإلسقاطية

)١ (אאאW 
وربام يرجع هـذا إىل .  تعد هذه الطريقة أول طريقة إسقاطية استخدمها البحاث

ما كان لالرتباطات والنظرية الرتابطية من أمهية ىف علم نفس القـرن التاسـع عـرش, 
 بمحاولـة ليجعـل مـن هـذه الوسـيلة طريقـة منهجيـة تـسمح " يـونج "ولقد قام 

وىف هذه الطريقة يطلب الكلينيكـى إىل الـشخص أن . لرصاعبالكشف عن مواطن ا
جييب عىل الكلمة املقرتحة بأول كلمة تـرد إىل ذهنـه, فيـسجل الكلينيكـى اإلجابـة 
وزمن الرجع وبعض املالحظات املتصلة بالسلوك اإلمجاىل للشخص, ولكـن هـذه 

يمـة التـى ًالطريقة ال تستخدم ىف الوقت احلارض إال نـادرا, سـيان ىف صـورهتا القد
تستند إىل قوائم من الكلامت املعدة من قبل أو ىف صورهتا احلديثة حيث تقود الكلمة 
املعطاة للمفحوص إىل كلمة جييب هبا فنقدمها إليه من جديد فتقود إىل كلمة جديدة 
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فكـال الطـريقتني قليـل الفاعليـة . وهكذا عىل نحو مـا حيـدث ىف تفـسري األحـالم
 . ر املتاحةبالقياس إىل الطرائق األخ

ّ وخيطئ البعض وال شك حني يتوهم بساطة الظاهرة هنا, فتـدخل ميكانزمـات 
ُالدفاع واملقاومة ىف شتى صورها يبعد هبا عـن البـساطة املزعومـة, فحـني تتالحـق 
الكلامت املقرتحة بصورة رسيعة يمكن للدفاعات أمـام الكلمـة اهلامـة أن تـضطلع 

 ىف التـو بكلمـة حياديـة بيـنام يـستجيب بعـد بتأجيل االستجابة احلقيقية فيستجيب
ومعنى هـذا أن . كلمتني أو ثالث كلامت, بالكلمة التى اضطلعت املقاومة بتأجيلها

وثمـة . اإلجابة احلقة ال تظهر أمام كلمتها وإنام أمام كلمة أخر من الكلامت التالية
 الـذ صور أخر للمقاومة منها أن جييب الشخص بكلمة مرادفة أو باسـم النـوع

تدخل الكلمة حتتـه أو بتعبـري مـن التعبـريات الثقافيـة الـشائعة ومـا إىل ذلـك مـن 
وهكذا تعترب اختبارات تداعى الكلامت مـسائلة تارخييـة . استجابات منطقية دفاعية

 .ليس غري
)٢ (אאאW 

أن يقـوم بإكامهلـا  نقوم ىف العادة بتقديم مجلة ناقصة إىل املفحوص ونطلـب إليـه 
ً, وعادة مـا تـشتمل اجلملـة عـىل كلمـة " ساكس"عىل النحو الذ نجده ىف اختبار 
 أشـعر بـالقلق ", ".  كنـت أمتنـى لـو كـان أبـى"هامة ضمن إطار موجه من قبيل 

وكذلك احلـال بالنـسبة إىل إمتـام .  إلخ".. يعرتينى الشعور بالذنب إذا", "..عندما
فحوص عبـارة تصلح بداية للعديـد من القصص وذلك القصص عندما نقدم إىل امل

 وكانت الشمس عىل وشك الغـروب عنـدما انطلـق الـزورق بـى وهـى "من قبيل 
ً أخـريا اسـتطعت احلـصول عـىل ", و"..جتلس إىل جانبى عىل صفحة النيل اهلادئـة

ًوهذه االختبـارات وخـصوصا ىف صـورة إمتـام . ".. العصا السحرية وأمسكت هبا
ًتلف ىف شئ عن اختبارات التات وإن كانـت أقـل شـموال بالقيـاس القصص ال خت

إليه, إهنا تفيد ىف احلصول عىل فكرة استطالعية عن املفحوص باإلضافة إىل سـهولة 
ومـن األفـضل . اندماجه فيها بحيث ال يتنبه إىل الطابع املـصطنع ملوقـف االختبـار
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مجاعية ولكنهـا عـىل أيـة تطبيقها عن طريق الكتابة ومن املمكن استخدامها بصورة 
 . حال تعد حمدودة النتائج بالقياس إىل التات

)٣ (אאW 
 تتلخص فكرة الرورشاخ ىف استخدام بقع احلرب للكشف عن العمليات النفسية 

ولقد كـان تأويـل البقـع يـستخدم ىف . التى متيز شخصية الفرد الذ يقوم بإدراكها
نجد بعـض خملفاتـه ىف تأويـل رواسـب القهـوة والـزاج القديم للتنبؤ باملستقبل مما 

 إىل وجود وصلة بـني نـوع ١٩٠٦ عام " بارتلت "ولقد نبه ).ّالشبة الزفرة(األبيض
 . اإلجابة التى يقدمها الشخص وبني حياته العاطفية اخلاصة

 ومن املعلوم أن رورشاخ قد انتهـى إىل لوحاتـه العـرش بعـد عـرشة أعـوام مـن 
ًويستند هذا االختبار أساسا إىل تأويل األساليب اإلدراكيـة فـال . التجريب األعمى

ًيلعب تأويل املضمون إال دورا ثانويا وعىل الرغم مما يطبع هذا االختبار من اهـتامم . ً
بحساب الدرجات فإنه مع ذلك اختبـار دينـامى ىف صـميمه, ينتهـى بنـا إىل لوحـة 

 . كلينيكية تشخيصية
عينة لطريقة الشخص ىف االسـتجابة إزاء مجلـة مـن  تعترب هذه اإلجابات بمثابة 

مواقف احلياة املختلفة, لقد كانت تأويالت رورشاخ كام قلنـا تـستهدف ىف البدايـة 
التشخيص الفارق ملختلف صور العصاب, فكان ينتهى إىل تشخيص نوع العصاب 

ًونظـرا ألن لوحـات االختبـار ال تتـيح تـدخل الـدفاعات فقـد وفـق . عند الفـرد
 . ٍشاخ إىل حد كبري ىف حتقيق ما كان يستهدفهالرور

 ومن الصحيح أن رورشاخ قد نحا بتفكريه منحى أقـرب إىل التنميميـة منـه إىل 
ًولعل هذا يرجع إىل ما كان سائدا ىف أملانيا من دراسات تنميطية تستهدف . الدينامية

ًأويال فعىل سبيل املثال نجـد أن تأويـل اإلجابـات تـ. تصنيف الشخصيات ىف أنامط
يستند إىل املنطقة يساير النزعة الشائعة عند علامء األنامط والتـى تـر ىف اإلجابـات 
اإلمجالية التى تنصب عىل البقعة كلها ما يشري إىل امليل إىل التجريـد والتعمـيم, بيـنام 

 يـشري إىل  فإنـهتفصيل األجزاء يشري إىل النزعات العملية أما اإلغراق ىف التفاصـيل
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 وكذلك فكرة التقابل ما بني الشكل واللون فإهنا من األفكار الـشائعة عدم السوية,
ىف علم النفس األملانى حيث يرتبط اللون باالنبـساطية االندفاعيـة واهلـستريية بيـنام 

ــة ــة والقهري ــة العقالني ــرتبط باجلواني ــشكل ي ــستند إىل . ال ــى ت ــات الت ــا اإلجاب أم
ات الداخليـة واالسـتعدادات الطبيعيـة فتشري إىل ثراء اإلمكاني) الكنيستيزيا(احلركة
ولكن مهام يكن من أمر هذه النظـرات التنميطيـة واالعـتامد عـىل األرقـام . اجلوانية

فإن االختبار يستند ىف أساسه إىل الدينامية بمعنى األسـاليب اإلدراكيـة . واإلحصاء
ويتـضح ذلـك مـن أن االختبـار ال . التى يستجيب هبا الشخص إزاء مواقف احلياة

نتهى إىل جمرد حتديد نمط للشخص وال حتديد مكانه بالنسبة إىل اآلخرين وإنام يقدم ي
 . عنه لوحة كلينيكية تشخيصية

 تتباين طريقة استخدام هذا االختبار عىل الرغم من حماوالت عديدة لتوحيـدها 
إىل حد أن الرموز املستخدمة ما زالت ختتلف من بلد إىل آخر, فبينام يفضل الـبعض 

تلقى الشخص أثناء إجابته نجد البعض اآلخر يفضل أن جيلـس الـشخص ىف أن يس
مواجهته ويفضل البعض الثالث أن يكون إىل الوراء من الـشخص ليـستطيع النظـر 

وحترص الغالبيـة عـىل اسـتبعاد العوامـل . إىل اللوحة ىف استبعاد للخجل أو احلرج
ت أو اإلضـاءة غـري الدخيلة التى قد تؤثر عىل طبيعـة اإلجابـات وذلـك كاألصـوا

 . العادية, وأما قياس زمن الرجع فيتم بدقة بالنسبة إىل كل إجابة وكل لوحة
 أما صعوبة إفهام الشخص ما ينبغى أن يفعله تدفع البعض إىل التضحية باللوحة 

ولكن هذا يؤثر عـىل التأويـل ىف تتابعـه التلقـائى . ًاألوىل ليتخذها مثاال يرشح عليه
 ىف التوضـيح " كلـوبفري"ومن هنا فإن الغالبية تتبع طريقة . اخالذ أراده له رورش

 كثري من الناس ير ىف هذه البقعة كثرة من األشياء فامذا تر أنـت? ": بعبارة كهذه
 وينبغــى أن حيــرص األخــصائى عــىل ان يتبــع طريقــة موحــدة بعينهــا ىف تقــديم "

 مقلوبـة وإن كـان ًاللوحات إىل الشخص فال يقدم الواحدة مثال معدولة واألخـر
 . عليه أن يرتك احلرية للشخص ىف أن يغري من اجتاه اللوحة كام يشاء

 وثمة مشكلة تتصل بصعوبة حتديد الشكل بمعنى حتديـد املنطقـة التـى ينـصب 
عليها إدراك الشكل, فلو طلبنا إىل الشخص أن حيدد املنطقة ىف هناية كل لوحـة فـإن 
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أما إذا طلبنا إليه ذلك ىف هنايـة االختبـار . اتذلك سيؤثر وال شك عىل تتابع اإلجاب
فستتعرض حتديداته لتأثري الذاكرة والنسيان, ومع هذا فالغالبيـة تفـضل اتبـاع هـذا 

أما فيام يتصل باألشكال الشائعة فإن البعض ال يتحرج من أن يـوحى . احلل األخري
ء هبـا إىل الشخص هبا حتى يتبني ما إن كان الشخص قد رآهـا وأحجـم عـن اإلدال

 . ًلتفاهتها وظهورها الواضح أو أنه حقا مل ينتبه إليها
 ويتم تسجيل اإلجابات باستخدام الرموز, فلو أدرك الشخص البقعـة كلهـا ىف 

, ولو انصب إدراكـه عـىل جـزء كبـري G, أو بالفرنسية Wإمجاهلا سجلنا باإلنجليزية 
, وهـذه احلالـة DD, أما ىف حالة جزء تفـصيىل أو قليـل األمهيـة فنـسجل Dسجلنا 

ًاألخرية يمكن أن تتخذ صورا خمتلفة فلو أدرك الشخص أرضـية اللوحـة عـىل أهنـا 
 .  إىل غري ذلكdd-d1الشكل سجلنا 

)٤EאאFWאאE )١( 
, وهـو يتـألف مـن ثالثـني ١٩٣٥ هذا االختبار عام " مورا ومرجان " ابتدع 

 منظـر بـه شـخص أو مجلـة أشـخاص ىف لوحة تشتمل كل واحدة ىف الغالـب عـىل
بعـض . مواقف غري حمددة مما يسمح بإدراكها عىل أنحاء خمتلفة وبينها لوحة بيـضاء

, وبعضها اآلخر "ر.  ص" B.Mهذه اللوحات خاص بجميع الذكور وحيمل الرمز 
 بينام بعضها الثالـث خـاص " ر" M سنة وحيمل الرمز ١٤خاص بالذكور فيام فوق 

وهناك لوحات خاصة بجميـع . " ص " B سنة وحيمل الرمز ١٤ت بالذكور فيام حت
 ١٤, بينام توجد لوحات خاصـة باإلنـاث فـوق "أ .  ب" GFاإلناث وحتمل الرمز 

 " G سنة وحتمل الرمز ١٤ ولوحات خاصة باإلناث حتت " أ " Fسنة وحتمل الرمز 
ا يتوحـد ً عدم رضورة االلتزام هبـذه التحديـدات, فكثـريا مـ" خميمر"وير . "ب 

الرجال ببطالت القـصص وتتوحـد النـساء بأبطـال القـصص, فليـست العـربة ىف 
 . الذكورة واألنوثة باألساس الترشحيى بل بغلبة السادية أو املازوشية

 نطلب إىل الشخص أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة البد وأن 
                                                           

تعنى املوضوع املحور الذ تدور حوله األحداث, ومن هنا حيسن تسمية التـات باختبـار : ام  الثي ) ١(
 . إدراك الثيامت, فتلك تسمية أدق من اإلدراك الداخىل للموضوع ومن اختبار تفهم املوضوع 
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ىل ما هو عليه اآلن, كـام تنطو عىل ماىض نتبني منه ما حدث حتى أصبح املوقف ع
نعطـى . البد وأن تنطـو القـصة عـىل هنايـة توضـح مـا سـتنتهى إليـه األحـداث

ًاللوحات العرشين عىل جلستني تستمر كل منها ساعة وال حيدد عـادة وقـت لكـل 
لوحة, ولكننا نحاول عندما يقف الشخص عند جمـرد وصـف اللوحـة أن نـستثريه 

إلـخ, .. " ثم مـاذا? ", " ما السبب? ", و "?  متى", و " كيف? "بأسئلة من قبيل 
أما فيام يتصل باللوحة البيضاء فنطلب إىل الشخص أن يتخيل بنفسه املنظر ثم يبتدع 

ً أن تكون اإلجابة كتابة ملا ينطو عليه " خميمر"وينبغى ىف رأ . بعد ذلك قصة عنه
املفحـوص كام يستحسن إن أمكن أن يعطى ! الشطب واخلطأ والتصحيح من داللة

 مـن رضورة " خميمـر"وقد سـبق أن رأينـا ما يشري به . لكل قصة العنوان الذ يراه
تكيــف الكلينيكــى مــع كــل حالــة وإن كــان يفــضل ىف العــادة أن تبــدأ القــصص 

لتبني اجتاه املفحوص من العاطفيـة واإلنـسالية ثـم يـأتى دور ) ١٣, ١٠(باللوحتني
ًتبعـا ) ٧(و) ٦(بعد ذلك تأتى اللوحتـانلتبني موقفـه من اخلصاء و) واحد(اللوحة

ًجلنس املفحوص لتبني موقفه من األوديبيـة, ممـا يعتـرب أساسـيا لتفـسري اللوحـات 
لتبـني العدوانيـة, )  ص ر٨(يكون بعد ذلك االنتقال إىل اللوحة. السابقة والالحقة

ًتبعا جلنس املفحوص لتبـني موقفـه مـن اجلنـسية ) ١٢(,)٩(ثم يأتى دور اللوحتني
لتبني موقف ) ر.  ص١٨(,)١١(ًثلية, وتبعا للحاجة يمكن أن ننتقل إىل اللوحتنيامل

ًلتبني موقفه من التفاؤل, وأخـريا ) ب.  ص١٢(املفحوص من القلق, ثم إىل اللوحة
 . التى يمكن أن حتدد موقفه من التشاؤم) ١٥(تكون اللوحة

ً وتبعا للحالـة أيـضا يمكـن االسـتعانة بطريقـة إمتـام القـصص بح يـث نعطـى ً
وقـد . للمفحوص عبارة تنطو عىل إطار موجه ويكون عليه بعد ذلك إمتام القصة

 التات اللفظى مع العميان ثم مع املبرصين فكشف عن فاعليـة ال " خميمر"استخدم 
 . ختتلف بحال عام يمكن أن يكون عليه األمر عند استخدام لوحات التات

 للـشخص, وعـن مناسـبات  وينبغى تسجيل مالحظات عن الـسلوك اإلمجـاىل
ويمكن بعد االنتهاء من . الرتدد أو الصمت وعالمات الدهشة والتعليقات املختلفة

والبـد لفهـم . االختبار أن نستوضح الشخص ما نر رضورة استيضاحه من نقاط
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اإلجابات وتشخيص احلالة من أن نطلب إىل الشخص الكثـري مـن املعطيـات عـن 
ىل اإلجابـات وسـلوك الـشخص بحـسباهنام وحـدة وينبغى أن ننظر إ. تاريخ حياته

وينبغى التنبه إىل أن التات اختبار كلينيكى بمعنى الكلمة يـستند ىف تأويلـه إىل . كلية
ًمفاهـيم السيكودينامية بعيدا كل البعد عن حـساب التـواترات الـذ تقـوم عليـه 

 كلينيكـى ومن هنا فإن تأويل قصص التات حيتـاج ىف العـادة إىل. " بيالك "استامرة 
متمرس ال يرشع ىف التأويل إال بعد أن يفـرغ مـن تـاريخ احلالـة ومـن قـراءة لكـل 

ًفكثريا ما تنطو قصة الحقة عـىل مفتـاح التأويـل . القصص التى كتبها املفحوص
الدقيق لقصة سابقة, وكذلك احلال بالنسبة إىل معطيات تاريخ احلياة وما يـتمخض 

 . عنه تفسري بعض أحالمه
אאאאW 

 وير البعض أن هناك أربعـة أسـس تفيـد ىف عمليـات التقيـيم باتبـاع الطـرق 
 :اإلسقاطية هى

 .تعترب هذه الطرق حرة وبعيدة عن املؤثرات البيئية أو الثقافية −١
يسهل استجابة املفحوص هلذه الطرق مما يساعد عىل رسعـة كـشف مميزاتـه  −٢

 .وخصائصه
ًتخدم تلك الطرق ىف جو رسمى بحيث يسبب هذا اجلو نوعـا ال جيب أن تس −٣

 .من التوتر لد املفحوص
 ).١(يمكن استخدام تلك الطرق بجانب بعض الطرق األخر كاملالحظة −٤

                                                           
 " لـوين فيلـد " حماولة TOY TESTSمن املحاوالت الرائدة يف استخدام اختبارات لعب األطفال ) ١(

LOWEN FELD  وقد تم تعديل هذا االختبار ومراجعته وتقنيته بواسـطة ١٩٣٩يف انجلرتا عام ," 
, 1947 عـام Fischer &BOLGAR , وبوجلـار وفيـرش١٩٥١ وزمالئه سنة " BUHLER "بوهلر 

 شـكل خمتلـف كاملنـازل واألفـراد, واحليوانـات ٣٠٠ −١٥٠ويتكون هذا االختبار اإلسقاطي مـن 
ات وأشياء أخر موجودة خارج املنزل وداخله, ويطلب من األطفال بنـاء كـل واألشجار, والسيار

وقد استخدم هذا االختبار بنجـاح يف . يشء حيبونه مستخدمني يف ذلك هذه األدوات ومنضدة كبرية
طلعـت حـسن عبـد : انظـر (عن طريـق أسـلوب اللعـب تشخيص اضطرابات األطفال وعالجهم

 ).٩٧, اختبارات اللعب ص١٩٩٠الرحيم, 
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 وتستند األساليب اإلسقاطية ـ بصفة عامة ـ عـىل افـرتاض مـؤداه أن األطفـال 
هيـاهتم, رصاعـاهتم يمكن أن يكـشفوا عـن رغبـاهتم, اهتاممـاهتم, اجتاهـاهتم, كرا

ًالعاطفية عىل نحو أكثر وضوحا,عندما ينخرطون ىف أنشطة خاصـة بـالتعبري احلـر ٍ .
فالبواعث والرصاعات املسترتة أو الكامنة يمكن أن تـصبح ظـاهرة خـالل خمتلـف 
أشكال التعبري, كاللعب بالدمى, الرسوم, بقـع احلـرب, والنحـت, وحتديـد الـصور 

 .والقصص املكتوبة والشفهية. عليهااملبهمة أو الغامضة والتعرف 
وقد قام الباحثون بتصميم عدد مـن األسـاليب اإلسـقاطية ـ كلعـب الـدمى أو 
ًالعرائس وغري ذلك من مواقف بيئية حرة نسبيا, هبـدف جتنـب أو تـالىف املـصاعب 
الكامنة ىف طبيعة التعبري اللفظـى, الـذ قـد تتطلبـه بعـض أدوات مجـع البيانـات 

واسـتخدمت هـذه األسـاليب بالفعـل ىف دراسـة سـامت شخـصية . ًكاملقابلة مـثال
األطفال وخصائصهم االجتامعية, وقد تقبل البـاحثون ىف جمـال علـم نفـس النمـو 
. الطرق اإلسقاطية احلديثة التى نشأت عىل نحو مبارش من مفاهيم التحليل النفـسى

ث ىف ومن ثم فقد استخدمت هذه الطرق عىل نطاق واسع كـأداة مـن أدوات البحـ
هذا املجال, األمر الذ أد إىل زيادة فهمنا لرصاعات األطفال, ومشاعر العـدوان 

 . لدهيم, وما قد يعانون من مشكالت نفسية
אאW 

واألساليب اإلسقاطية شأهنا ىف ذلك شأن أدوات مجع البيانات بصفة عامـة قـد 
ك تتمتـع بعديـد مـن املميـزات, وهـذا َّيوجه إليها بعض االنتقادات إال أهنا مع ذلـ

تتميـز األسـاليب اإلسـقاطية عـن غريهـا مـن : يمكن توضيحه عىل الوجـه التـاىل
 : األدوات بخصائص من أمهها

أ ـ عدم إدراك املفحـوص للهـدف مـن االختبـار اإلسـقاطى فهـى أقـل قابليـة 
 .للتزييف

 . ب ـ ثراء االستجابات التى تصدر عن املبحوث أو املفحوص
 .حساسية الكشف عن بعض اجلوانب الالشعورية الكامنة ىف الشخصيةج ـ 
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 .د ـ تكشف عن بعض جوانب الشخصية
هـ ـ تتـسم هـذه األسـاليب بـالتحرر مـن مـؤثرات البيئـة الثقافيـة واحلـضارية 

طلعـت عبـد (Culture Fair Tests: ًواالجتامعية فهى اختبارات غري متحيزة ثقافيـا
 ).٩٦ ـ ٩٥: ١٩٩٠الرحيم, 

ما أوجه االنتقادات التى توجه إىل هـذه األداة فهـى أن الـبعض يـر أنـه مـن  أ
الصعب عادة تقييم األساليب اإلسـقاطية بدقـة, وذلـك بـسبب املـشكلة اخلاصـة 
بإمكانية التحقق من صدق ما يمكن أن يتوصـل إليـه الباحـث مـن اسـتنتاجات أو 

لبيانـات املـستخدمة ىف استدالالت; إذ أن هذه االستنتاجات تبدو بعيدة عادة عن ا
ًفقد قطعت الطرق واألساليب اإلسقاطية شـوطا كبـريا –ومع ذلك . التوصل إليها ً

 .نحو حل مثل هذه املشكالت النظرية ـ املنهجية
)١٠Eא Rating Scales: 

ً إىل أن مقاييس التقدير تعطى أحكاما عـىل الـسلوك Kerlenyer "كريلينري"يشري 
ويكـون قيـاس أو تقـدير الـصفة . ق احلواس ىف دراسة نمو الطفـلاملدرك عن طري

 :ًإىل جانب اإلجابة التى يراها أكثر انطباقا وهى كالتايل) √( املدروسة بوضع إشارة
 .ًأبدا) ٤(.ًنادرا) ٣(.ًأحيانا) ٢.(ًدائام) ١(

وتقوم هذه األداة عىل افرتاض مؤداه أن هناك الكثري من جوانب احليـاة العقليـة 
ومن ثم يمكن دراسـتها بطـرق حمـدودة بواسـطة . قدة ال خيضع للقياس املبارشاملع

وتنقسم تلك املقاييس عـادة . ًولتحليلها كثريا ما نستخدم مقاييس التقدير. االختبار
األول املقارنــة املبــارشة أو غــري املبــارشة بــني األفــراد وذلــك : إىل نــوعني مهمــني

 الدراسة, والثانيـة عمـل مـستويات للمؤثرات أو الصفات أو لالستجابات موضع
 .جلوانب احلياة أو لسلوك الفرد, ووضع الطفل ىف املستو اخلاص به

ً أقل طرق التقدير تعقيدا وهو يمثل Ranking Procedureويعترب إجراء الرتتيب 
أداة للقياس يستخدمها كل فرد يكون بصدد إجراء مقارنات بني سلوكني أو أكثر ىف 

فإن الباحـث . ُندما يستخدم هذا اإلجراء ىف جمال علم نفس النمووع. حياته اليومية
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البد أن يالحظ األطفال فرتة زمنية ـ قد تطـول إىل عـدة أيـام ـ ثـم حيـدد ألولئـك 
أ حيـدد األول, الثـانى, (Rank Order Position: األطفال مواضع ترتيب تدرجيية

. ً كاالبتكاريـة مـثالفيام يتعلق بسمة معينة مـن سـامت الشخـصية) الثالث, وهكذا
ًونظرا لعدم وجود اختبار مقنن لقياس االبتكارية فإن مثل هـذا الرتتيـب التقريبـى 
ًيمكن أن يكون أكثر نفعا وفاعليـة مـن املالحظـات العـابرة غـري املنظمـة ويمكـن 
استخدام هذه الرتتيبات كمحك لقياس صدق مقاييس أخر تصمم لقيـاس هـذه 

 . الصفة أو اخلاصية
مقاييس التقدير ـ عىل الرغم من أهنا متثل أدوات بسيطة ـ بيانـات مفيـدة  وتوفر 

ويمكـن أن نتـصور بـسهولة أن كـل مـن . عن سلوك األطفـال ونمـوهم النفـسى
إجراءات الرتتيب والتقدير هلا حدودها كأداة علمية, ولعل من أهـم هـذه احلـدود 

ديه من تقديرات وهذه أمـور  عىل ما يبهًوأخطرها تأثريا آراء املالحظ املسبقة وحتيزات
وقد يكون بعض املالحظني عىل درايـة وعلـم بأبعـاد . يصعب استبعادها وجتاهلها

ومن ثم تأتى بعض . سلوكية معينة, أكثر من علمهم ودرايتهم بأبعاد سلوكية أخر
أضف إىل ذلك غيـاب املوضـوعية ىف هـذه . ًالتقديرات أكثر نفعا من بعضها اآلخر

ري, إذ قد تؤثر االنطباعات العامة للشخصية عـىل القـائم بعمليـة الطريقة إىل حد كب
ًالتقدير املشار إليها, كام أن ذاتية الباحث قد تفرض نفسها فمثال إذا أعجب الباحث 
ّسلوك أحد األطفال أثناء املالحظة فإنه يكون أكثـر مـيال إىل أن يقـدر سـلوك هـذا  ُ ً

ً مـيال ألن يقـدر سـلوك هـذا الطالـب ًالطفل باإلجياب, وإذا كره طالبا فيكون أكثر
إال أهنا عىل أية حال مقاييس سهلة االستخدام وحتتاج إىل وقت أقـل مـن . بالسلب

 .الطرق األخر لتنفيذها ويمكن تطبيقها بشكل فرد أو مجاعي
 وعىل الرغم مما يمكن أن تنطو عليه البيانات التى نحصل عليها من اسـتخدام 

رية ىف الظاهر بسبب ما تـوفره مـن قـيم ومـا تتيحـه مـن مقاييس التقدير من دقة كب
فإن الباحث ينبغـى أال يقـرص نفـسه ىف دائرهتـا, بـل حيـاول أن . حتليالت إحصائية

ًحيصل عىل ما يتطلع إليه من بيانات مستخدما طرقا وأساليب أخر ً. 
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)١١Eאאא Tests and Scales: 
ًستهدف ـ أساسا ـ حتديد معايري نمـو اإلنـسان لئن كان البحث ىف ظاهرة النمو ي

حتى يستطيع رعايته وتوجيه مساره, فإنـه يرتتـب عـىل ذلـك أن نجـد البـاحثني ال 
يكتفون بمجرد الوصف الظاهر ملختلف جوانبه عـن طريـق مالحظـة التغـريات 
ًالتى تطرأ عليها بفعل النمو, وإنام حياولون أن حيـددوها كميـا, ممـا يـسهل املقارنـة 

يبني بدقة مد النمو, وهم ىف ذلك يقسمون مسار هذا النمـو إىل وحـدات مقننـة و
−متعارف عليها مستخدمني املقاييس واالختبارات الـسيكولوجية املختلفـة املقننـة

كوسائل موضـوعية دقيقـة لقيـاس سـامت سـلوكية −التى تتمتع بالصدق والثبات
ومـن بـني . ًدا بطريقـة كميـةًمعينة لد الطفل, أو متابعة هذه السمة قياسـا وحتديـ
 :املقاييس واالختبارات املستخدمة ىف هذا الصدد ما يىل

 .توجد مقاييس الوزن, الطول, النمو العضيل: أ ـ ىف الناحية اجلسمية
 Time ofنجد مقـاييس املـشى, اجلـر, زمـن الرجـع : ب ـ ىف الناحية احلركية

Reaction. )١( 
                                                           

ًتطلب املهارات احلركية تتابعا ىف األفعال وبالتـاىل يكـون هلـا أبعـادا ومنيـة ويـسمى ذلـك ت) ١( زمـن "ً
وأحـد هـذه . عادة ما حيدث ذلك مع عنارص ومركبات عديـدة  و"REACTION TIME" "الرجع

هـو الوقـت الـذ ينقـىض بـني بدايـة الفعـل  وMOVEMENT TIMEالعنارص هو وقت احلركـة 
هو الوقت الذ ينقـىض بـني مثـري  وDECISION TIMEرص آخر يسمى وقت القرار وهنايته, وعن

ولقد أشارت عديد من الدراسات ىف هذا املجال أنـه بتقـدم األعـامر الزمنيـة .الفعل واحلركة األوىل
ًلألطفال نجد بالتاىل اختالفا ىف تقدير وأوقات حركاهتم ففى إحد الدراسات أعطى األطفـال فـيام 

ة مهمتان لقياس زمن الرجع, ىف إحد هذه املهام قدمت عرش أنغام مرتفعـة, وعـرش  سن١٦−٤بني 
َ ثانية, وسئلت احلاالت أن تضغط عىل أزرار ٢٥−١٠أنغام منخفضة وذلك عىل فرتات متدرجة من  ِ ُ

ُبأقىص رسعة ممكنة عند تغيري النغم وىف املهمة الثانية سئلت احلاالت أن تضغط عـىل الـزرار بأقـىص 
كنة عند سامعهم النغمة العالية فقط, وأعطى كل طفل درجتان واحـدة لـرسعة االسـتجابة رسعة مم

لتنوع االستجابة من حماولة ألخر ًولقد وجد أن هناك نقصانا تدرجييا ىف زمن رد الفعل . واألخر ً
 ثانيـة ٧٥مع التقدم ىف العمر الزمنى فبالنسبة لألطفال الصغار كانت حركـة زمـن الرجـع تـستغرق 

 ثانية, ولقد حدث النقصان األكرب ىف وقت حركـة زمـن الرجـع ٢٥بالنسبة لألطفال األكرب كانت و
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ات الـسمع والبـرص واللمـس واإلحـساس نجد اختبار: جـ ـ ىف الناحية احلسية
 .بالضغط

الـذكاء والقـدرات (نجـد اختبـارات القـدرات: د ـ ىف الناحية العقلية املعرفيـة
 .والتحصيل والتفكري واالنتباه والتذكر) الطائفية

ــة ــة االنفعالي ـــ ـ ىف الناحي ــضج : ه ــى والن ــسلوك االجتامع ــار ال ــد اختب نج
 واملكانـة الـسوسيومرتية للفـرد , والـسلوك التكيفـى)فاينالنـد(االجتامعى

 . داخل مجاعة الفصل أو مجاعة النشاط
واختبـار ) كاتل, أيزنـك(نجد اختبارات السامت: ز ـ ىف جانب الشخصية ككل

الشخصية املتعدد األوجه واالختبارات اإلسـقاطية مثـل اختبـار رورشـاخ 
 عبـد(واختبارات اللعب) التات والكات(وتفهم املوضوع للكبار و الصغار

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٨الفتاح صابر, 
وبصفة عامة يمكن القول أن االختبارات النفـسية واملقـاييس تـوفر معلومـات 
ًمفيدة ىف التطبيق العمىل ىف جمال توجيه األطفال, كـام أهنـا تفيـد كثـريا ىف الدراسـة 
املقارنة لنمـو قـدرات األطفـال أو سـامت شخـصياهتم ىف املراحـل املختلفـة أو ىف 

كام أهنا توفر بيانات مهمة للغاية بالنسبة للباحثني الـذين . البيئية املختلفةالقطاعات 
يسعون لدراسة العالقات املتبادلـة بـني جوانـب سـلوك األطفـال, وتـأثري خمتلـف 
ًالظروف البيئية عىل النمو النفسى لألطفال, ويوجد لد علـامء نفـس النمـو سـعيا 

ــ ــاييس إض ــدف التوصــل إىل مق ــصال هب ــام ومت ًدائ ــاد ً ــاس األبع ــدة لقي افية جدي
ًوهم ىف سـعى مـستمر أيـضا هبـدف . ىف سلوك األطفال ونموهم) املركبة(املتعددة

التوصل إىل أساليب إجرائية وقياسية, يمكن أن حتسن أو تزيد من ثبات وفعالية مـا 
 . ًيتوافر لدينا حاليا من اختبارات ومقاييس

                                                                                                                                              
 سنوات كام كانت النتائج متشاهبة ىف مهمة وقت تقريـر زمـن الرجـع ٩−٤فيام بني ) زمن رد الفعل(
بة  ثانية بالنـس٣٥ دقيقة بالنسبة لألطفال الصغار وكانت ١.٣ث أشارت أن الزمن املستغرق كان حي

 ).٣٤٥ ـ ٣٤٤, ١٩٨٢عادل األشول, (لألطفال الكبار 
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W 
ثية التى يلجأ إليهـا البـاحثون ىف املجـاالت  هذه بعض األدوات والوسائل البح

الرتبوية والنفسية واالجتامعية ىف دراساهتم لألطفال واملراهقني والراشـدين وحتـى 
وجيب أن نشري هنا إىل أن كل أداة من هذه األدوات وكل وسيلة مـن تلـك . املسنني

يـق الوسائل هلا عيوهبا ونقائصها, بل هناك بعـض العقبـات التـى قـد تعـرتض تطب
 .بعضها ىف ظروف خاصة

وعىل هذا فمن األفضل أن يـستخدم البحـث أكثـر مـن أداة واحـدة, بـل تكـاد 
الدراسات املستفيضة الواعية ال ختلو من اشتامهلا عىل أكثر من أداة واحدة, وبـذلك 
متــدنا هــذه األدوات وتلــك الوســائل باملعلومــات واحلقــائق العلميــة التــي تتــسم 

 . عية عن السلوك اإلنساين وخصائصهباألصالة واجلدة واملوضو
ىل أن هذه األدوات تطبق أو تستخدم إذا توفرت فيها الرشوط كام جتدر اإلشارة إ

والـشكل . التى حددها الباحثون واملتخصصون عىل اخـتالف منطلقـاهتم النظريـة
 .التاىل يلخص الرشوط الواجب توفرها ىف أدات مجع البيانات
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אאW 
ً يقدم هذا املقـال سـياقا لتطـوير مـؤرشات جلـودة البحـث وخطـوط هاديـة أو 

فالتـصور . تزوده املامرسة الفعالة ملختلف منـاهج البحـثإرشادات للربهنة عىل ما 
احلايل للبحث العلمي يف جمال الرتبيـة, والتعقيـد الـذي تتـصف بـه عمليـة إجـراء 
البحث يف سياقات الرتبية اخلاصـة أمـر حيمـل يف طياتـه رضورة تطـوير مـؤرشات 

ها حتدث يف ويمكن النظر إىل برامج البحث يف جمال الرتبية اخلاصة باعتبار. للجودة
 Initial Descriptive research.مراحل تنتقل فيهـا مـن البحـث الوصـفي املبـدئي

Experimental Cousol research إىل البحث التجريبي السببي ثم أخريا إىل البحث 
ويف . الذي يفحص العملية التي قد تؤثر يف تبني املامرسة وتطبيقها عىل نطاق واسـع

ئلة بحثية خمتلفة ذات صلة ومن ثم تكون هناك حاجـة كل مرحلة تظهر يف األفق أس
 .إىل منهجية بحثية خمتلفة لإلجابة عن هذه األسئلة

WאאW 
 هناك سؤال ـ يتعني طرحه يف بداية هذا املقال ـ يقول نصه هل ينبغـي أن تكـون 

 املامرسة يف جمال الرتبية اخلاصة موجهة بالعلم? 
. , ولكن التفاصـيل عـسرية" نعم"ليها معظم الباحثني هى  اإلجابة التي يتفق ع

ذلك ألن املبادرات الرئيسية يف املجاالت األخر مثـل الطـب والرعايـة الـصحية 
. ًاملتكاملة وعلم النفس تسعى إىل تعريف ونرش املامرسات التي ثبتت فاعليتها علميا

يفرض (*)"ليم لكل طفل قانون التع"ويف ميدان الرتبية, فإن السياسات القومية مثل 
                                                           

 هو قانون أمريكي يعترب التعليم حق لكـل طفـل, فـال "No Child Left Behind" (NCIB) قانون (*) 
ًطفل يتخلف وال طفل ينحى جانبا  َّ مهام كان مستو ذكائه أو مستواه العقيل أو حالته االجتامعيـة أو ُ

 .االقتصادية أو الصحية
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ًعىل املعلم اسـتخدام ممارسـات تدريـسية وتعليميـة ثبتـت فاعليتهـا ثبوتـا علميـا ً .
وباإلضافة إىل ذلك, هناك اهتامم بجـودة البحـث العلمـي يف جمـال الرتبيـة وهنـاك 
اخــتالف بــشأن نوعيــة املعلومــات العلميــة التــي يمكــن قبوهلــا كرباهــني أو أدلــة 

 ).White & Smith ,2002(علمية
ــومي  ــس البحــث الق ــن جمل ــق ع ــر موث ــاك تقري  National Research وهن

Council(NRC( ,يبني أن العلم يف جمال الرتبية يتكون من أنامط خمتلفة من األسـئلة 
 & Shavelsonوأن هناك حاجة إىل منهجية بحثيـة خمتلفـة ملخاطبـة هـذه األسـئلة 

Towne 2002.(ــنظامت أ ــاالت وم ــاك وك ــيض, هن ــىل النق ــع وع ــر لتجمي خ
 WWC) What works(مثــل دار قواعــد البيانــات البحثيــة الرتبويــة(األبحــاث

Clearinghouse والتي ركزت بصفة أساسية عىل مسألة فاعلية املامرسة, واقرتحـت 
ملخاطبة هذه املسألة هو نمط مميز من املناهج "gold Standard" "املعيار الذهبي"أن 

 Randomized Experimentجريبية العـشوائية البحثية وهو تصميم املجموعات الت

group designs) ,تـسمى أيـضا بالتجـارب االكلينيكيـة العـشوائيةRandomized 

Clinical trials عن WWC 2003ب.( 
, قــام قــسم البحــوث والدراســات يف جملــس األطفــال غــري ٢٠٠٣ ويف ينــاير 

عسرية عندما تطبـق العاديني بتأسيس قوة عمل مكلفة بالتعامل مع هذه التفاصيل ال
بدأت قوة العمل مهمتها بافرتاض أن هنـاك أمهيـة لوجـود . يف جمال الرتبية اخلاصة

أنامط خمتلفة من األسئلة البحثية لبناء وتوثيق فاعلية املامرسـات, وأن هنـاك رضورة 
وحـددت جمموعـة . لوجود أنامط خمتلفة من طرق البحث لإلجابة عن هذه األسئلة

) أ:(من طرق ومناهج البحـث يف ميـدان الرتبيـة اخلاصـة وهـيالعمل أربعة أنامط 
تـصميامت ) د.(فـرد يف عينـة الدراسـة) ج.(جمموعة ارتباطيـة) ب.(جمموعة جتربية

وكان عىل جمموعة العمل تأسـيس مـؤرشات للجـودة لكـل مـنهج بحثـي, . كيفية
واقرتاح كيف يمكن استخدام دليل من كل منهج بحثي يف تعريف وفهم املامرسات 
الفعالة يف ميدان الرتبية اخلاصة? وسوف تصف الفقرات األربعة التاليـة يف قـضيتنا 
هذه ـ أعني قضية األطفال غري العاديني ـ مسألة مؤرشات اجلودة ثم تـزود القـارئ 
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بإرشادات عن كيف يسهم كل منهج بحثي بإقامة الدليل عىل فاعليـة املامرسـات يف 
 ميدان الرتبية اخلاصة?

فنبـدأ . ة التي بني أيدينا اآلن بسياق وتفـسري منطقـي هلـذا الـسعي تزود الدراس
بمناقشة التعددية يف أمهية مناهج البحث العلمي يف ميدان الرتبية اخلاصة, ثم نبحث 
جهود حتديد منهجية بحثية عالية اجلودة, ثم نـدرس املبـادرات يف جمـاالت الطـب 

ويف النهاية نختم عملنا بإثـارة . ليلوالرتبية لتعريف وحتديد املامرسة القائمة عىل الد
قضية مهمة وهى أن البحث والتنمية للمامرسات الفعالـة يف الرتبيـة اخلاصـة تـسري 
ًجنبا إىل جنب مع منهاج البحث الذي يالئم األسئلة التي تطرح نفـسها يف مواضـع 

ًومن املهم أيضا التسليم بـأن البحـث األسـايس بـرغم أنـه . خمتلفة عىل هذا املتصل
عترب اللبنة األوىل لتنمية املامرسات الفعالة وبرغم أمهيته احلرجة بالنـسبة للعـاملني ي

يف ميدان الرتبية اخلاصة, إال أن القضية التي نخاطبها يف هذه املقالة هى قـضية أكثـر 
 .صلة بالبحث التطبيقي

WאאאאאאאW 
 Rationale for Multiple Scientific Research Methodolagies in Special 

Education: 
 يقوم هذا التربير املنطقي عىل التصور احلايل للبحث يف ميدان الرتبية وما يتصف 

ولقـد أثمـرت الدراسـات الـسابقة والـرتاث . به ميدان الرتبية اخلاصة مـن تعقيـد
 عن تعريف وحتديد املامرسات الفعالة, وذلك عنـد البحثي يف ميدان الرتبية اخلاصة
 .توظيفها للمناهج البحثية املتعددة

 :التصور احلايل للبحث يف ميدان الرتبية) ١(
Current Conceplualization of Research in Education@

 تركز السياسات الرتبوية اليوم بصفة أساسية عىل حتسني جودة الرتبية والتعلـيم 
 "التعليم حق لكل طفل"وهذه السياسة التي تتمثل يف قانون . ل أمريكاجلميع أطفا

عـن (" ممارسات تدريسية ثبتت فاعليتهـا وجـدواها "جترب الرتبويني عىل استخدام 
ولكن طالب الكثـريون بـاالهتامم العـام ).٢٠٠٣وزارة الرتبية والتعليم األمريكية 
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 Levin & O'Donnell) 1999 ,Mosteller & Boruchبجودة البحث يف جمال الرتبية 

ــوم ).2002 ــة للعل ــة القومي ــضية,شكلت األكاديمي ــذه الق ــاول ه  Nationalولتن

Academy of Sciences(NAS(جلنة لدراسة حالة البحث العلمي يف جمال الرتبيـة  .
وافرتضت اللجنة أن طرق البحث التي خيتارها الباحثون ينبغـي أن تكـون موجهـة 

للجنة إمكانية جتميع الغالبية العظمى من أسئلة البحـث واقرتحت ا. بأسئلة البحث
 : يف جمال الرتبية وتصنيفها يف ثالثة أنامط عىل النحو التايل

 ):Shavelson & towne, 2002.P.99: انظر(
 )ماذا حيدث?(الوصف) أ ( 
 )هل هناك تأثري مدروس بشكل منهجي?(السبب) ب(
 )دث ذلك?ملاذا أو كيف حي(العملية أو امليكانيزم) ج(

 وكانت اللجنة تريد توصيل رسـالتني مهمتـني عـن هـذه األنـامط الثالثـة مـن 
 :البحث واألسئلة املرتبطة هبا وهاتني الرسالتني مها

 .ًكل نمط من األسئلة جيب أن يكون علميا: األوىل
ًتتطلب األنامط املختلفة من األسـئلة أنامطـا خمتلفـة مـن طـرق ومنـاهج : الثانية
 ).جية بحثية خمتلفةأ منه( البحث

 ويرتتب عىل ذلك أن كل نمط من طـرق البحـث الـذي يتنـاول هـذه األسـئلة 
ًبشكل جتريبي ودقيق ومالئم يكون بالرضورة منهجا علميا أيـضا ً وهنـاك العديـد . ً

) ١٩٣٨(وجـون ديـوي) ١٩٧٢(من العلامء والفالسفة االجتامعيني أمثـال سـكنر
جلوهرية واملحورية للبحث العلمي هـى أكدوا عىل أن السمة ا) ١٩٧١(وهابرماس

الربط املالئم بني أسئلة البحث من جهة ومنهجية البحث من جهة أخر. 
 التعقيد يف ميدان الرتبية اخلاصة كحقل من حقول البحث العلمي) ٢(

Complexity of special Educational Field@
 يتنـاول البحـث  يف تعليقه عىل تقرير األكاديميـة القوميـة للعلـوم والـذي كـان

العلمي يف جمال الرتبية, ويف تعليقه عىل السياسة التي تؤكد عىل استخدام التجـارب 
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, NCLB " التعلـيم لكـل طفـل" التي يتضمنها قانون RCTSاالكلينيكية العشوائية 
أن ذلك التصور للعلم يقوم عـىل العلـوم الـصعبة ) Berliner(2002 يالحظ بريليفر

ًلكيمياء واألحياء, ويقرتح أن العلم يف الرتبية ليس علام شـاقا الشاقة مثل الفيزياء وا ً
البـاحثون [نحـن : , فيقـول" hardest – to do – science أشـق العلـوم "ولكنـه 

. نؤدي واجبنا العلمي حتت ظروف قد جيدها علامء الطبيعة غـري حمتملـة] الرتبويون
 مـع ظـروف حمليـة فنحن نواجه مشكالت ذات طبيعة خاصة, وجيب علينا التعامل

حتد من قدرتنا عىل التعميم وبناء النظريات, كام أننا نتعامل مـع مـشكالت ختتلـف 
أعنـي علـوم الكيميـاء, . عن تلك التي تواجهها العلوم األخر األسهل يف أدائهـا

 ).١٨ص.("والبيولوجي, والطب 
  فبسبب تعقيد البحث يف ميدان الرتبية اخلاصة, فإنه قد يكون أشق مـن أصـعب

وأحد خصائص البحث يف ميدان الرتبية اخلاصة والذي يزيـد مـن . العلوم يف أدائها
ختيـل أن قـانون تربيـة ).تنوع الفئات اخلاضـعة للبحـث(تعقيده هو تنوع املشاركني

 The Individuals with Disabilities Educationوتعليم األفـراد ذوي اإلعاقـات 

Act(IDEA(يعرف إعاقة أو تصنيف هلؤال ِّ ًنقـال عـن (ء األفـراد يف الرتبيـة اخلاصـةُ
 office of special Education and(مكتـب الرتبيـة اخلاصـة وخـدمات التأهيـل

Rehabilitation Services,(1997( ويف داخل كل تصنيف منها يمكن التعرف عىل ,
 "العديـد من احلاالت املختلفة عىل سـبيل املثـال, باإلضـافة إىل صـعوبات الـتعلم 

, كثريا ما تكون هناك تصنيفات فرعية Tipical " learning disabilities " " املحددة
يف هذه الفئة الرئيسية مثل اضطرابات قـصور االنتبـاه وفـرط النـشاط أمـا التوحـد 

ويتنوع التخلف العقيل طبقـا لنطـاق . ًفيعترب اآلن طيفا يتكون من أربعة اضطرابات
فعاليـة والـسلوكية مـن العديـد مـن وتتكـون االضـطرابات االن. شدته أو درجاته

وتتبـاين اإلعاقـات البـرصية والـسمعية يف . االضطرابات خارجية وداخلية املنـشأ
ويمكن أن تظهر . حدهتا من اإلعاقة الطفيفة إىل كف البرص الكيل أو الصمم العميق

 Hypotonia أو االرختاء العضيل Hypertoniaاإلعاقة البدنية يف صورة الشد العضيل 
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ك إعاقات صحية أخر قـد تـضم عـدة حـاالت صـحية خمتلفـة مثـل الربـو وهنا
ّوأضف إىل ذلك التنوع والتغري والتباين العرقي واللغوي الكبـري . والرصع والسكر

الذي حيدث يف ميدان الرتبية اخلاصة لسوء احلظ, بسبب التمثيل الزائد لبعض فئات 
 ).Donovan & Cross ,2002(األقليات

 للتعقيد ـ يف إجراء البحـوث يف ميـدان الرتبيـة اخلاصـة ـ وهـو ُ وهناك بعد أخر
فالرتبية اخلاصة تتخطى جمرد التصور التقليدي لألداء . السياق التعليمي أو الرتبو
 ذو اإلعاقـات ذفبالتأكيد هناك الكثري من التالميـ. الدرايس للتالميذ النموذجيني

 سياق الرتبيـة اخلاصـة Continuumولكن متصل . حيرضون يف فصول التعليم العام
ففي أحد طريف هذا املتصل من حيث الزمن, نجد أن . أوسع بكثري من التعليم العام

سواء الرضـع أو حـديثي (العديد من الصغار أو األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة
يتلقـون خـدمات يف املنـزل أو يف سـياق الرعايـة ) امليش أو يف سن ما قبل املدرسـة

مثـل مراكـز الرعايـة (اخليـة للطفـل أو خـارج نطـاق املدرسـة العامـةالشاملة الد
وبالنسبة للتالميذ يف عمـر املدرسـة, مـن ذو اإلعاقـات والـصعوبات, ).األولية

ًأحيانا ما حيدث التسكني يف فصول الرتبية اخلاصة أو مـزيج مـن الفـصول العاديـة 
الـشباب, مـن ذوي وبالنسبة للمـراهقني و) فيام يسمى بالفصول امللحقة(واخلاصة

اإلعاقات, قد حتدث الرتبية اخلاصة هلم يف سـياق حيـاة جمتمعيـة حمليـة أو مواقــع 
 .مهنية إلعدادهم لالنتقال من املرحلة الثانوية إىل جمال كسب العيش

فال يمكن للباحثني .  فالتعقيد يف ميدان الرتبية اخلاصة له عدة متضمنأ يف البحث
 −فاعلية املامرسة من عدمها, ولكـن جيـب علـيهم فقط تناول سؤال واحد متعلق ب

 التحديد الواضح للفئة التي سوف تكون املامرسة فعالة بالنسبة –باإلضافة إىل ذلك 
ولذلك فإن الال جتانس أو التنوع يف خصائص ).Guralnick1999(هلا ويف أ سياق

 هلم هو الـذي فئات أو عينات البحث يف ميدان الرتبية اخلاصة وتباين سامهتم املميزة
ًيفرض حتديا عظيم الداللة للتـصميامت البحثيـة القائمـة عـىل تـشكيل جمموعـات 
متكافئة, حتى إذا كان هنـاك إمكانيـة للعـشوائية والتـشعب, كـام إن هنـاك بعـض 
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اإلعاقات النادرة أو غري املنترشة, ولذلك فإن طرق البحث أو األسـاليب املنهجيـة 
ًالتي تتطلب عددا كبريا نسبيا  من أفراد العينة لبناء قوة التحليـل قـد تكـون شـديدة ًً

وباإلضـافة إىل ذلـك, فـإن . الصعوبة أو غري منطقية لدراسة تلك اإلعاقات النادرة
 يفرض ويؤكد عىل حق الرتبية اخلاصة )IDEA(قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات

هـل : ؤالمثـل سـ(احلرة املالئمة, ولذلك فإن بعض األسئلة يف البحـث والـسياسة
قد تكون غـري قابلـة )  فعالة يف تدعيم تقدم التالميذ?IEPSاخلطط الرتبوية الفردية 

ًللنقاش عرب مناهج البحث التي تتطلب ختصيصا عشوائيا لعينة البحث يف جمموعـة  ً
ً وأخريا فإنه يف ميدان الرتبية اخلاصة, كثريا مـا يـتم " غري جتريبية "أو ظروف بحثية  ً
وي اإلعاقــات يف الفــصول, ويف تــصميم املجموعــة التجريبيــة جتميــع التالميــذ ذ

الواحدة يصبح الفصل ولـيس التلميـذ هـو الوحـدة التـي يقـيم عليهـا البـاحثون 
 Gersten: انظـر(التخصيص العشوائي وحتليل البيانات وتقدير القو واإلمكانات

 ).٢٠٠٤وآخرون 
 :تاريخ البحث يف ميدان الرتبية اخلاصة) ٣(

History of Special Education Research@
 للبحث يف ميدان الرتبية اخلاصة تاريخ طويل تم فيه توظيـف العديـد والعديـد 

َّففـي بدايــة القـرن التاسـع عـرش, قــدم . من طـرق ومنـاهج البحــث املختلفـة
Itard(1962 ( األساس لرتاث االكتشاف والتطوير والتجريب واملراجعة, وذلـك يف

ففي البداية, كـان مـنهج البحـث املوظـف يف ذلـك . *"بةطفل الغا"مؤلف بعنوان 
فالعديـد مـن . ً مـشتقا مـن الطـب− الذي أصبح فيام بعد الرتبية اخلاصـة −املجال 

, Itard ,Seguin(أمثـال(الرواد يف اخلدمات املقدمة لألفـراد املعـوقني كـانوا أطبـاء
                                                           

* The Wild Boy of Avegron وهو طفل بري أو متوحش عثر " طفل غابة أفريون" هو كتاب بعنوان 
 وهو الطبيـب الـذي كـان يتـابع Itardعليه يف إحد الغابات وكان يسلك سلوك احليوانات, وأراد 

ًالة إثبات أن هذا الطفل يمكن تعليمه وتنشئته اجتامعيا من جديد ليثبـت نظريـة أن املعـاق ذهنيـا احل ً
 .يمكن تطويعه وتطبيعه
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Montessori ,Fernald,(Goldstein .املقدمة لألفراد وباملثل كانت اخلدمات املبكرة 
ًاملعوقني تتم يف املؤسسات االيوائية واملدارس التدريبية والتي كانت قائمة قديام عىل 

 ).Scheerenberger) 1983الرعاية الطبية 
 وعندما أصبحت جماالت علم النفس وعلم االجتامع واألنثروبولوجيـا ميـادين 

. ة بـأدوات منهجيـة للبحـثَّدراسية أو أكاديمية فإهنا زودت ميدان الرتبيـة اخلاصـ
) Skeels Sheels & Dye) 1939 " سـكيلز"وعىل سبيل املثال, فإن أعامل كل مــن 

عىل التوايل والتي اهتمت ببحث اخلربات املبكرة والرتبية يف ما ) Kirk(1958وكريك 
قبل عمر املدرسة بالنـسبة لألطفـال الرضـع والـصغار ذوي التخلـف العقـيل قـد 

 Experimental and quasiوعات التجريبية وشبه التجريبيةوظفت تصميامت املجم

experimental group designsوباإلضـافة .  التي كانت سائدة يف جمال علم الـنفس
عن األفراد ذوي اإلعاقـة العقليـة ) Edgerton(1967إىل ذلك, فإن بحث إدجرتون 

 مـن طـرق الذين خترجوا من املؤسسات وانتقلـوا للحيـاة يف املجتمـع كـان مـشتقا
ويف . ومنــاهج البحــث التــي كانــت تــستخدم يف علــم االجــتامع واألنثروبولوجيــا

 منهجية Lovitt & Haring "لوفيت وهارينج"الدراسات التعليمية األكاديمية, أقام 
ُ الـذي ابتكـر Single – sulject designبحثهام عىل منهج تصميم فرد العينة الواحد 

 "فاربر"وكان البحث املهم الذي قدمه ).Lovitt ,1976أنظر (ًحديثا يف ذلك الوقت
Farber(1960 ( عن أرس األطفال ذوي اإلعاقات والذي طـوره فـيام بعـد كـل مـن

كان له جذور يف علم اجتامع ) (Dunst 2000ودونست ) (Blacher 2001 "بالترش"
لتي ًوأيضا فإن العديد من أدوات البحث احلالية يف ميدان الرتبية اخلاصة وا. األرسة

 Sophisticatedَّكثريا ما يتم توظيفها مثل التـصميامت املحـورة متعـددة املتغـريات 

multivariate designs  وتصميامت البحث الكيفـيqualitative research designs 
 تتأصل جذورها يف جمال Program evoluation designsوتصميامت تقييم الربنامج 

 واليـوم يتـوفر لـد البـاحثني يف ميـدان الرتبيـة الرتبية العام وعلم النفس الرتبوي
ًاخلاصة نطاقا واسعا من املداخل املنهاجية كنتيجة هلـذا التـاريخ الثـر ً)Martella, 

Nelson & Marchand – Martella) 1999.( 
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تعدد مناهج البحث أمـر حيـو يف البحـوث والدراسـات بميـدان الرتبيـة ) ٤(
 :اخلاصة

education Research More than one Research Methodology is 

important in special 
ً تبادر وزارة الرتبية والتعليم األمريكية حاليـا بتحـسني جـودة البحـث يف جمـال 

ًاستنادا إىل حقيقة أن البحث املطور يؤد إىل ممارسة ) ٢٠٠٣; )Withehurstالرتبية 
 .مطورة

 الذي تأسس )Institute of Education Sciences(IES فكان ملعهد علوم الرتبية 
السبق يف جهد تطوير اجلودة, حيث كانت رسالته هى التوسع يف قاعـدة ٢٠٠٣عام 

وكانـت القـضية املحوريـة ).٢٠٠٤عن معهد علوم الرتبيـة (املعرفة يف جمال الرتبية
التي تبناها املعهد هى تركيز البحث عىل مـسألة الفاعليـة وتوظيـف منـاهج بحـث 

واملعيـار الـذهبي ).Withehurst(رد عىل األسـئلة املتعلقـة بالفاعليـةعالية اجلودة لل
ملنهج البحث الذي خياطب مثل هذه القـضايا هـو اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

ــشوائية ــي )RCT(الع ــنهج بحث ــد Mosteller & Boruch) 2002 كم  دار قواع
منـاهج ويؤكد معهد علوم الرتبية عـىل أمهيـة تعـدد ).ب٢٠٠٣املعلومات البحثية 

 .البحث ملخاطبة األسئلة البحثية املختلفة
 كمـنهج )RCT( ويؤد االسـتخدام املتزايـد للتجـارب الكلينيكيـة العـشوائية

بحثي جيد اإلجراءات دون شك إىل تعزيز جودة البحث يف الرتبية بشكل عـام ويف 
فالتجارب الكلينيكيـة العـشوائية التـي . ميدان الرتبية اخلاصة عىل وجه اخلصوص

ري بعناية شديدة تكون هلا قدرة أكرب عىل ضبط العنارص أو العوامـل التـي هتـدد ُجت
ًالصدق الداخيل وذلك مقارنة بالتصميامت شبه التجريبية والتي كثريا مـا تـستخدم 

ًوالذي يتعاظم يوما (وبسبب هذا الضبط التجريبي املرتفع. يف ميدان الرتبية اخلاصة
ــوم ــد ي ــرتح )بع ــشوائي ) ٢٠٠٤(وآخــرون et al. Gersten, يق ــد الع أن التحدي

للمجموعات التجريبية هو أحـد مـؤرشات تـصميم املجموعـات عـايل اجلـودة يف 
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 فتلك السياسة التي تبناها معهـد high – quality group design research: البحث
علوم الرتبية ووزارة الرتبية والتعليم والتي تشجع اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

 كمنهج بحثي تقرتب باملجال من ذلك اهلدف األسمى املتمثل يف تعريـف العشوائية
ولكـن مـرة أخـر هنـاك . املامرسات القائمة عىل الدليل يف ميدان الرتبية اخلاصـة

تفاصيل عسرية تتحدي االستخدام شـبه املطلـق هلـذا املـنهج يف بحـث املامرسـات 
 .الفعالة يف ميدان الرتبية اخلاصة

 إليه أيـضا أن هنـاك منهـاج بحثيـة أخـر يف ميـدان الرتبيـة  ومما جتدر اإلشارة
 وهـى single - subject designsاخلاصة مثل تصميامت العينة ذات الفـرد الواحـد 

مناهج جتريبية قد تكون أكثر مالءمة لـبعض سـياقات البحـث وبعـض خـصائص 
 املنـاهج وقد تقرتح).Horner et al ,2004هورنر وآخرين : انظر(العينة املشاركة فيه

االرتباطية القوية وجـود عالقـات سـببية وذلـك مـن خـالل الـضبط اإلحـصائي 
للفروض املتضاربة, وقد تكون هذه املناهج رضوريـة يف التعامـل مـع التـساؤالت 
شبه السببية عندما ال يستطيع الباحثون إجراء دراسات باستخدام مـنهج املجموعـة 

 ,Thompson:انظـر(الفـرد الواحـدالتجريبية أو تصميم دراسـة تعتمـد عـىل عينـة 

Diamond, Mcwilliam, Synder & Snyder 2004.( ــول أن ــا يمكــن الق وهن
اكتشاف وتطوير ممارسات جديدة فعالة قد يتطلب من الباحثني العمل يف سـياقات 

أو ال يمكـنهم فيهـا إجـراء /طبيعية قد ال يمكنهم فيها إجراء الضبط التجريبـي, و
, Cobb, Confery, disessa, Lehrer & Schaubleالـضبط يف تـصميم التجـارب 

, أو يف سياقات تكون لدهيم فيهـا املرونـة الكافيـة لتغيـري عنـارص معينـة يف )2003
فقـد يتطلـب مثـل هـذا البحـث الوصـفي . التدخل بناء عىل اسـتجابات التالميـذ

 ,Brqantlinger, Jimenez:انظـر( واملوجه بالعملية استخدام منـاهج بحثيـة كيفيـة

Klingner, Pugad & Richardson ,2004.( ويعرتف الباحثون يف الرتبية بقيمة مزج
املناهج البحثية للتزويد بمجموعة متكاملة من املعلومات التـي قـد توجـه املامرسـة 

 Greene, Caracelli: انظر)(مقارنة باستخدام منهج بحثي واحد(بشكل أكثر فاعلية

& Graham ,1989 ,Li, Marquart & Zercher ,2000.( 
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WאאאW 
 Quality indicators of Research Methodology 

ٍ إن مؤرشات اجلودة هى سمة البحث التي متثل تطبيقا يتمتع بالدقة إىل حد كبـري  ً
وتعتـرب مـؤرشات اجلـودة . ملنهج البحث يف الرد عىل التساؤالت موضـع االهـتامم

 :إرشادات لكل من
 .احثني الذين مهمتهم هى تصميم وإجراء البحثالب −١
 .املراجعني الذين مهمتهم هى تقييم مصداقية نتائج البحث −٢

 .املستفيدين من البحث والذين حيتاجون إىل حتديد جدو نتائج البحث −٣

َّ  ويصمم البحث عايل اجلودة الستبعاد التفسريات البديلة لكل من نتائج البحث  ُ
وكلـام زادت جـودة مـنهج البحـث زادت ثقـة . لباحثواخلالصات التي يشتقها ا

 .الباحث بنفسه وزادت ثقة القراء يف نتائج البحث
إن الكتب املرجعية املعنية بالدراسات والبحوث الرتبويـة تـصف املـنهج الـذي 
جيب أن يتبعه الباحثون ولكن دون أن تزود بموجز أو جمموعة مفهومـة ومـرشوحة 

د الذين ينقصهم التدريب عـىل منـاهج البحـث بعـد من املؤرشات التي تفيد األفرا
التخرج وهناك عدة منظامت تضم الكثري من املتخصصني املهنيني, تصدت لتطـوير 

فعـىل سـبيل املثـال أسـس .  لتقويم البحوث− ويف بعض احلاالت−معايري لوصف
 ومجعية خرجيـي علـم )APA(القسم السادس عرش من رابطة علم النفس األمريكي

ريس حمكات لتقييم تصميم املجموعات وتصميم البحوث القائمـة عـىل النفس املد
واملـنهج الكيفـي املـستخدم يف البحـث الـذي يـدرس . ٍعينة مكونة من فرد واحـد

ــدريس ــنفس امل ــم ال ــات يف عل ــر(املامرس ــت Kratochwill & Stoiber: انظ  حت
نفس وباملثل أسست جمموعة العمل بالقسم الثاين عرش مـن رابطـة علـم الـ).الطبع

األمريكي واملعنيـة بالتـدخالت الـسيكولوجية حمكـات مـصممة بـصورة أساسـية 
لدراسات تصميامت املجموعات التجريبية واملستخدمة لتزويـد املعـاجلني بالـدعم 

ولقد ).Lonigan, Elbert & Johnson 1988(الالزم يف جمال علم النفس الكلينيكي
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 العاديني إجراءات لوصف طـرق ابتكر قطاع الطفولة املبكرة بمجلس األطفال غري
ومناهج البحث بالنسبة للدراسـات البحثيـة التـي تـستخدم املجموعـة التجريبيـة 
ٍوالدراسات البحثية القائمة عىل عينة مكونة من فرد واحد, ومنهج البحث الكيفـي 

Smith et al ُوالتـي اسـتخدمت يف حتديـد املامرسـات املفـضلة ) ٢٠٠٢ وآخـرون
 .بية اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرةللتدخل املبكر والرت

ُ ولقد استخدمت هذه املعايري أو تلك املحكات يف حتديد جودة منـاهج البحـث 
 ,Odam & Strain 2002:انظـر).(أ التـي يـتم توظيفهـا واسـتخدامها(َّاملوظفـة

Snyder, Thompson, Mcleen & Smith 2002(( ولكنهـا مل تنـرش كمـؤرشات ,ُ
 .تخدمها الباحثون اآلخرونللجودة يمكن أن يس

 ويف جهد لتلخيص األدلة عىل املامرسـات الفعالـة, والتـي سـوف نتعـرض هلـا 
بالتفصيل يف اجلزء التايل, وضـعت بعـض مـنظامت جتميـع البحـوث والدراسـات 

عىل سبيل املثال, ابتكـرت دار . معايري وحمكات تقييم وطرق لتحديد جودة البحث
وسيلة تقييم تسمى أداة قيـاس وتقـدير التـصميم  WWCقواعد املعلومات البحثية 

, والتـي )Design and Implementation Assessment Device(DIADوالتنفيـذ
وحتى هذه اللحظة . باستخدامها يمكن إجراء تقييم شديد التفصيل للمقالة البحثية

ُابتكرت هـذه األداة فقـط كـي تطبـق عـىل تـصميم املجموعـات التجريبيـة وشـبه 
ً, ولكن طبقا لدار قواعد املعلومات البحثية, فـإن هـذه األداة قـد أنـشئت التجريبية

عـن (ًأيضا لتصميامت دراسية تعتمد عىل عينة الفرد الواحد أو املجموعات الكيفيـة
وهناك منظامت أخر لتجميع البحـوث ).ب٢٠٠٣دار قواعد املعلومات البحثية, 
ومركز معلومات ) Campbell Collaboration(2003والدراسات مثل مجعية كامبل 

 Evidence for Policy and practiceإقامـة األدلـة عـىل الـسياسات واملامرسـات 

Information Center(EPPIC)(2003( والتي قدمت إجراءات مشاهبة إىل حـد مـا ,
 .إلجراءات التقييم البحثي

 إن اجلهود التي عرضناها حتى اآلن توضح مد التقدم الذي أحرزته املـنظامت 
ولكـن حتـى اآلن مل يـتم . املهنية واحلكومية نحو إقامة معـايري للجـودة يف البحـث
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حتديد املؤرشات الدالة عـىل جـودة البحـث يف ميـدان الرتبيـة اخلاصـة عـىل وجـه 
وكام ذكرنا من قبل فإن هدفنا هنـا هـو وضـع جمموعـة مـن مـؤرشات . اخلصوص

ات للتعرف عـىل البحـوث اجلودة الواضحة واملفهومة واملتاحة لالستخدام كإرشاد
ونقدم هذه املؤرشات عىل جـودة البحـث يف . عالية اجلودة يف ميدان الرتبية اخلاصة

 .املقاالت التي تظهر يف هذه القضية ذات الطبيعة اخلاصة
אWאאאאWEvidence–Based Practice 

ملامرسات الرتبوية الفعالـة, تظهـر يف  عند مناقشة موضوعات البحث العلمي وا
األفق قضية شائعة وهى نوعية وحجم الدليل أو الربهان املطلوب للتحقق من قيـام 

وهلذه التفاصيل العسرية أمهية حاسـمة بالنـسبة لـصناع . املامرسة عىل أساس األدلة
بأن ويمكن القول . السياسة واملامرسني والباحثني الرتبويني واملستفيدين من البحث

اجلهود واملساع احلالية لتأسيس معايري للمامرسـة القائمـة عـىل الـدليل أو الربهـان 
وحتديد مثل هذه املامرسات نفسها حتدث عرب مبادرتني خمتلفتـني ويف نفـس الوقـت 

ّونحن يف هذا اجلزء نصف باختصار تاريخ التعرف عىل املامرسات الفعالة . متصلتني
علوم االجتامعيـة األخـر وجهـود املـنظامت املهنيـة ًيف الطب أوال ثم يف جماالت ال

للتعرف عىل املامرسات الفعالة واجلهود املامثلة التي بذلتها منظامت جتميع البحـوث 
 .والدراسات

 : حتديد املامرسة القائمة عىل الدليل أو الربهان
Identifying Evidence Based Practice : 

 اخلاصة والتي تعرضنا هلا بالتفصيل فـيام  مثل نشأة طرق البحث يف ميدان الرتبية
. سبق, نشأت البحوث املعنية باملامرسة القائمة عىل الدليل والربهان يف جمال الطـب

وعىل الرغم من أن ممارسة الطب القائمة عىل الدليل والربهـان تعـود جـذورها إىل 
عـىل منتصف القرن التاسع عرش, إال أن بدايـة العهـد احلـديث للمامرسـة القائمـة 

 ,.Bennett et alالدليل أو الربهان كانـت يف أوائـل الـسبعينيات حتـى الثامنينيـات 
 أ يف ١٩٩٠, وبلغـت ذروهتـا يف بريطانيـا العظمـى عـام )١٩٨٧بينيت وأخرون 
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ــسعينيات  Sackett, Rosenbergn,& Richardson, Gray, Haynes(أوائــل الت

رسة الطبية القائمة عىل الدليل نشأة املام) Cutspec(2003ولقد تتبع كتسبيك ).1996
أو الربهان من احلركة التي بدأت هبدف تناول الفجوة بني البحث العلمي من ناحية 
والرعاية الطبية التي يقدمها املامرسون من ناحية أخـر, ثـم انتقلـت إىل اسـتخدام 
الدراسات البحثية السابقة وتاريخ البحث كأساس تبني عليه قرارات املامرسـة, ثـم 

وأضحت املامرسة القائمة عىل الـدليل أو . ً النهاية أصبحت مدخال ملامرسة الطبيف
, Grad, Macaulay & Warner(ًالربهـان اآلن جـزءا ال يتجـزأ مـن دراسـة الطـب

ـــل التمـــريض) 2001 ـــة املـــساعدة مث ) Newell 2002(ودراســـة املهـــن الطبي
 والرتبية اخلاصـة عـىل ولقد سارت كل من الرتبية العامة).Sexton 2000(واإلرشاد

ّنفس املنوال يف تبن الدليل والربهان العلمـي كأسـاس مالئـم الختيـار املامرسـات 
وكـان الـدافع للحركـة ).Carnine1999 ,Davies 1999 ,Okaley 2002(التدريسية

احلالية يف الرتبية والقائمة عىل الدليل أو الربهان هو نفس الـدافع يف املجـال الطبـي 
تبعات عـدم اسـتخدام املامرسـات الرتبويـة الفعالـة يف املـدارس وهو التخوف من 

ًويعكس هذا التخوف حاليـا تلـك املناقـشة التـي طاملـا . والتي برهن عليها البحث
دارت يف ميدان الرتبية اخلاصة فيام يتعلق بـالفجوة بـني البحـث العلمـي واملامرسـة 

ويف ).Gerstea & Smith Jones) 2001 ,Greenwood & Abbott, 2001الفعليـة 
استجابة هلذا الدافع, نشأت العديد والعديد من املبادرات لتعريف املامرسـات التـي 

وهنـاك ).Dunst, Trivette & Cutspec) 2002ًتولد نتائجا اجيابيـة لـد األطفـال 
 : نوعان من اجلامعات التي تري يف هذه املبادرات ومها

 )Research Synthesis Organization(R.S.Oمنظامت جتميع البحوث : األوىل
ــة ــة : الثاني ــات املهني ــايري Professional associationsاجلمعي ــي تقــرتح مع  الت
 .للمامرسة

وفيام ييل إشارة إىل جهود كل من اجلامعتني يف تعريف املامرسات التي تولد نتائج  
 .اجيابية لد األطفال
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 Research Synthesis Organization: أما منظامت جتميع البحوث
هى منظامت معنية بتقييم وجتميـع النتـائج مـن أدبيـات البحـوث والدراسـات 

 Cochrneولعل أكرب وأعرق هذه املنظامت هى مجعيـة كـورشين . لتبصري املامرسني

Collaboration)(www. Cochrane. Org( والتي تقـع يف بريطانيـا وتأسـست عـام 
لصحية تتكون من أكثر مـن وهذه املنظمة التي تركز عىل البحوث الطبية وا. ١٩٦٣
 جمموعة للمراجعة التعاونية للبحوث والدراسات التي تشرتك عـدة بـاحثني يف ٥٠

.  مراجعـة للبحـوث والدراسـات الـسابقة١٣٠٠والتي أكملت أكثر من ) إجرائها
 .Campbell collaboration(Fra Aboutوسارت عىل نفـس الـنهج مجعيـة كامبـل 

Htm/http://www.ompbellcollaboration.org/(  ــات ــست يف الوالي ــي تأس والت
ملساعدة األفراد يف جماالت الرتبية والعلوم االجتامعيـة ١٩٩٩املتحدة األمريكية عام 

عىل اختاذ قرارات مدروسة عن املامرسات املثمرة القائمة عىل البحـث عـايل اجلـودة 
ويف بريطانيا تأسس مركز معلومـات الربهنـة عـىل الـسياسات . ائجهواستعراض نت
 .http: // www( بمعهـد الرتبيـة جامعـة لنـدن١٩٩٣ عـام )EPPIC(واملامرسـات

Research to practice. Info(/ إلجراء استعراض منـسق للبحـوث والدراسـات 
ً مـؤخرا املهتمة بأساليب التدخل عىل املستو االجتامعي وتم متويـل هـذه املنظمـة

إلجراء مراجعات بحثية حمددة عن املامرسـات الرتبويـة والتـي ختطـط املنظمـة ألن 
ًيكون إجراءا متاحا يف مكتبتها التعليمية عن بحوثها ودراساهتا القائمة عـىل الـدليل  ً

 / = http://eppi.ioe.ac.uk/ EPPIWeb/home. Aspx?)(Page(:والربهـــان

reel/intro .Htm.( 
 دار قواعـد )IES(تحدة األمريكية, أسس معهد العلوم الرتبويـةويف الواليات امل
 بـإدارة مـشرتكة بـني ww.c(http: //w-w-c/ org/ about.html(للمعلومات البحثية

وتقـوم دار املعلومـات البحثيـة بمراجعـة . مجعية كاميل واملعاهد األمريكية للبحث
اجلودة, وتوفر الدار هـذه للمامرسات الرتبوية والتعليمية التي يدعمها البحث عايل 

 Web-gasedاملعلومات للمامرسني من خالل قواعد بياناهتا عـرب شـبكة االنرتنـت 

Databases . ومتول وزارة الرتبية والتعليم األمريكية مركـز بحـوث وتـدريب نمـو
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ة من التوليفات البحثيـة  والذي جيري جمموع(www.puckett.org) الطفولة املبكرة
املتأثرة باملامرسة عن فاعلية أو عدم فاعلية املامرسات لألطفال الرضع وصغار العمر 

ًويف حني أن هناك جهودا تنظيمية أخر تزود امليدان . من ذوي اإلعاقات وأرسهم
بصورة أساسية بإقامة األدلة عىل فاعلية املامرسة, فإن مركز بحـوث وتـدريب نمـو 

ًاملبكرة قد ابتكـر تعريفـا إجرائيـا أكثـر وظيفيـة للمامرسـات القائمـة عـىل الطفولة  ً
 :الربهان عىل النحو التايل

َّ املامرسات القائمة عىل الربهان هى ممارسات مبرصة بالبحث, والـذي يـتم فيـه 
ّالتوطيد التجريبي خلصائص املتغريات البيئية والنتائج املرتتبة عليها, وتبرص العالقة  ِ ُ

دنست وآخـرون (س بشكل مبارش بام يمكن أن يفعله لتحقيق النتيجة املرغوبةاملامر
Dunst et al.2002 .٣ص.( 

 ولبحث فاعلية الربامج املقدمة لألطفال التوحديني, شكلت األكاديمية القومية 
للعلوم جلنة مهمتها تأسيس إرشـادات لقـوة الربهـان الـذي تـزود بـه الدراسـات 

وكانـت أبعـاد ).٢٠٠١ل الرتبوية لألطفـال التوحـديني جلنة برامج التدخ(الفردية 
تقييم الدراسات هى الصدق الداخيل والصدق اخلارجي والتعميم وقوة األدلة عىل 

والسمة الرئيسية يف هذه املبادرات لتجميـع البحـوث والدراسـات, هـى . كل منها
املراجعة املحكات املنهجية التي تأسست الختيار أو استبعاد الدراسات البحثية من 

وكانت معظم املـنظامت تقتـرص عـىل النحـو يف الدراسـات البحثيـة التـي . البحثية
ــشوائية  ــة الع ــشئ RCTتوظــف التجــارب الكلينيكي ــي تن ــي أو الت ــنهج بحث  كم

التصميامت البحثية الدقيقة شـبه التجريبيـة, وذلـك كربهـان عـىل الفاعليـة وكـان 
نظـرة أشـمل للـصلة التـي ] CED[لباحثي مركز بحوث وتدريب الطفولة املبكـرة 

تربط بني املامرسة والنتيجة املرتتبة عليها, وكانوا يبحثون عن مواصـفات لعمليـات 
ولقـد الحظـت قيـادة دار قواعـد . ممارسات التدخل التي تؤدي إىل هـذه النتيجـة

 أن البحـث الكيفـي قـد يزودنـا بمعلومـات عـن كيفيـة WWCاملعلومات البحثية 
 " املامرسـات الواعـدة"مكن أيضا استخدامه لتأسيس جدو أساليب التدخل, وي

يف الرتبية, وذلـك عـىل الـرغم مـن افـرتاض هـذه االدارة أن املامرسـات واضـحة 
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ًقد تتطلـب تنقيحـا مـن خـالل إجـراء التجـارب الكلينيكيـة العـشوائية . الفاعلية
RCTS) ـــة ـــات البحثي ـــد املعلوم ـــيل ).ب٢٠٠٣دار قواع ـــجل أواك ـــد س ولق

Oakley(2002 ( مركز معلومات الربهنة عىل السياسات واملامرسات أنEPPIC قـد 
ضم إىل مراجعاته البحثية الدراسات البحثية الكيفيـة ولكنـه قـد واجـه مـشكالت 

 .عديدة يف تقييمه للدراسات الكيفية بشكل عام
 :وأما اجلمعيات املهنية التي تقرتح معايري املامرسة

Professional Associations@
قوم بفحص أدبيات البحوث والدراسات لتقرر أو حتدد املامرسـات  فإهنا أيضا ت

ًوهذه اجلامعـات أو اجلمعيـات غالبـا مـا تقـيم أو . الفعالة هلذه البحوث وتطبيقاهتا
تؤسس مستويات األدلة والرباهني املطلوبة لتحديد أو للتعـرف عـىل املامرسـات أو 

ثال, نجد أن القـسم املـسؤول وعىل سبيل امل. تطبيقات البحوث التي تتميز بالفعالية
 The child – Clinicalعـن بحـوث ودراسـات علـم الـنفس الكلينيكـي للطفـل 

Section يف اجلمعية األمريكية للطـب النفـيس ١٢ التابع للقطاع رقم APA أسـس ّ
 Play cho-Socialقوة عمـل لـدعم التـدخالت النفـسية ـ االجتامعيـة األمربيقيـة 

Intervention for children(Lonigan et al., 1998( 
 والقائمون عىل دعم التدخالت النفسية ـ االجتامعيـة يف قـوة العمـل املـذكورة 
ًيفرتضون أنامطا, ومقادير من األدلة والرباهني املطلوبة لتحديد املقـصود باملامرسـة 

 : ّالفعالة, ومن هذه األنامط, النمطني التاليني
بمعنـى أهنـا دراسـات (أسـيسأن تكون تلك البحوث األمربيقية جيدة الت  ) أ( 

ِّصممت عىل أساس اإلجراء عىل جمموعتني تم اختيارمها بـشكل جيـد, ويقـوم هبـا  ُ
باحثون خمتلفون, أو تسع تصميامت بحثية قائمة عىل عينـة مـن فـرد واحـد بـشكل 

 .متقن
ــة) ب(أو ــة الرتجيحي ــة(ِّالفعالي ــأثري امللحوظ ــة الت  Probably" ") أو احتاملي

efficacious")وجود دراسات قائمة عىل تصميم من جمموعتني عىل يد نفس بمعنى 
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أو عىل األقل ثالث دراسات قائمة عىل تصميم العينة من فـراد ) الفاحص( الباحث
 ).واحد

ُ كام أن القسم املسؤول عن البحوث والدراسات التي جتر عىل مرحلة الطفولة 
فـال غـري العـاديني  يف إرشـاد لألط)Division of Early childhood(DECاملبكـرة 

CECـــات ـــن العملي ـــا م ـــس نوع ـــراءات(ً أس ـــد ) أو اإلج ـــة لتحدي املقرتح
ِّاملطلوبة التي يقام الدليل املؤسـس أو املـستمد مـن أدبيـات ) التطبيقات(املامرسات

وكام ذكرنا فـيام سـبق, فـإن ).٢٠٠٢سميث وآخرون, , .Smith et alالبحث عليها
 يف –راجعة شاملة ألدبيـات البحـوث  أجر مDECقسم دراسات الطفولة املبكرة 

ً للتعرف عىل حجم التأييد للمامرسات املقرتحة وأيضا يـستمد بعـض –هذا الصدد 
املعلومات من اجلامعات التي تركز عىل اخلـرباء, واملـشاركني, وأعـضاء األرسة, يف 
التعريف النهائي للمامرسات, إال أن مستو أو نمط الـدليل أو الربهـان املطلـوب 

 .د املامرسة املقرتحة مل يتم تعريفه أو حتديدهلتأيي
 –The American Speechَّ كام أكد الرابطة األمريكية للـسمع واللغـة والكـالم 

Language – Hearing Association(ASHA, 2004( عىل أمهية وجود أنامط خمتلفة 
تعلقـة وبالنـسبة للتـساؤالت امل. من ا لربهان بالنسبة ملختلف األنـشطة الكلينيكيـة

 أو فعالية املعاجلة, تقرتح الرابطة توافر أطـر عمـل خمتلفـة لتقيـيم مـستو بجدو
وترضب الرابطة أمثلة عىل ذلك, منهـا . الدليل أو الربهان الذي يوثق هذه اجلدو

–Evidenceإطار العمل الذي طوره مركز أوكسفورد للطـب القـائم عـىل الربهـان 

based Medicins(2001.(هذا النسق لتـصنيف املامرسـات طبقـا ويمكن استخدام ً
 :ألربعة مستويات من الدليل أو الربهان

الدليل أو الربهان املشتق من التحليالت الشارحة أو ما وراء : املستو األول •
ً التي تتضمن تصميام جتريبيا عـشوائيا واحـدا عـىل meta – analysesالتحليل  ً ً ً

 .األقل أو دراسات ضابطة جيدة التصميم
الدليل أو الربهان الذي يتضمن الدراسات الضابطة ا لتـي ال : و الثايناملست •

 .حتتوي عىل تصميامت عشوائية وشبه جتريبية
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أ ( ويتكون من الدراسات غري التجريبيـة جيـدة التـصميم: املستو الثالث •
 ). االرتباطية ودراسات احلالةتالدراسا

ومـؤمترات )  جلنـة اخلـرباءأو(ويتضمن تقارير اللجنة اخلبرية: املستو الرابع •
 .النقاش واخلربة الكلينيكية للنصوص العلمية اجلديرة باالحرتام

 وتؤكد سياسة الرابطة األمريكية للسمع واللغة والكالم عىل أن هناك أطر عمل 
بحيث تفيدنا فيام يتعلـق ًأخر متاحة حاليا أو قيد التطور والتي يمكن استخدامها 

 .ِّبالتساؤالت ذات النوعية املحددة ذات الصلة بجدو وفعالية املعاجلة
حيتـاج جمتمـع الرتبيـة اخلاصـة إىل تطـوير إرشـادات ) حتى تارخيه( وحتى اآلن

منهجية منسقة لتحديد أنامط ومـستويات الـدليل أو الربهـان املطلـوب كـي نعتـرب 
 Divisionفلقد قام قطاع صعوبات التعلم . هان وفعالةممارسة بعينها قائمة عىل الرب

of Learning Disabilitions(DLD( وقطاع البحث معا بنرش وثيقة مشرتكة بعنوان ً
 والتي فيها قام خبري يف هذا املجـال بمراجعـة أدبيـات البحـوث Alerts إنذارات "

هـان املطلـوب والدراسات املتعلقة بمامرسة معينة ووصف الربهان املوجود أو الرب
ولكن هذه االنذارات كانت قائمة عىل املراجعـات . الذي تنطوي عليه هذه املامرسة

الفردية التي قام هبا املؤلفون ألدبيات البحث, والتي برغم نفعها إىل حد مـا, إال أن 
األمر حيتاج من خمتلف املؤلفني إىل استخدام حمكات ومعايري خمتلفة للربهـان الـذي 

ومن ثمن يكون اهلـدف الثـاين ) أ جعل مؤلفاهتم مشتملة عليه(ميضمونه مؤلفاهت
لقوة العمل احلالية املكلفة من قطاع البحث هو وصف أنامط النتـائج التـي تولـدها 
كل طريقة بحثية أو كل منهج للبحث والتوصية من اإلرشادات واخلطوط العادية ـ 

 للمامرسـات يف ميـدان الستخدام النتائج كربهان عىل الفاعلية من عـدمها بالنـسبة
 .الرتبية اخلاصة

W؟ Where Do we go from Here ؟ 
 تقع أقسام الرتبية األمريكية يف اإلدارات الرتبوية ـ بوجه عام ـ حتت ضغط; كي 
تثبت للكونجرس أن ثمة ممارسات تعليمية ذات برهان عىل فاعليتهـا, وأن تـدعيم 

يـد للمـوارد املاليـة العامـة وبـالنظر إىل أن مـنهج البحث الرتبـوي هـو اسـتثامر ج
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التجارب الكلينيكية العشوائية يمكـن اعتبـاره املعيـار الـذهبي للبحـث, ويـستثمر 
أقسام الرتبية املوارد املاليـة املخصـصة للبحـث يف الـرد عـىل تـساؤل الفاعليـة ذي 

لتبـاس يف حيثنا عـىل جتنـب اال) Berliner(2002 "بريلينر"ولكن . األمهية الواضحة
فـاألهم هـو النظـر إىل . العلم والناتج عن تطبيق منهج أو استخدام أسـلوب حمـدد

 .اهلدف األشمل من العلم وهو تطوير جمال الرتبية جلميع األطفال
 " ولتحقيق هذه اهلدف, قد يكون من األكثر مالءمة النظـر إىل العلـوم الرتبويـة 

ويـر . ة ثابتـة أو جامـدة ولـيس نقطـCpmtonunmباعتبارها سلـسلة أو متـصل 
Levin, O'Dpneell, and kratochwill(2003 ( أنه يمكن النظر إىل برنـامج البحـث

 ).انظر الشكل(الرتبو باعتباره حيدث عىل أربع مراحل
אאF١E 

 
 
 

 

 

  
  

 
 

                                                           
 ,J.R. Levinتوشيل;ا ليفني, وأودونيل, وكر:الباحثون, "  بحث التدخل الرتبوي النفيس" :املصدر) ١(

A.M.O'Donnell, & T.R. Kratochwill, 2003, الـسابعل علم الـنفس, املجلـد ـلياملنشور يف د: 
, W.Reynolds and G.Miller:  رينولدز وميلـر:املحررون .٥٨١ ـ ٥٥٧ ص علم النفس الرتبو

  .Wiley, دار نرش ٢٠٠٣حقوق الطبع 

 أفكار وفروض ومالحظات مبدئية 
 ودراسة استطالعية

املرحلة األولـى

دراسات لتجارب عشوائية تتم داخل
 الفصل الدراسى

داخل الفصل(الرشح يف احلصة
 وجتارب التصميم) الدراسى

 جتارب معملية مضبوطة

 املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

 املامرسة املربهن عليها
 داخل الفصل الدراسى

املرحلة الرابعـة
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) الظــاهرة أو الــسلوك موضــع املالحظــة(تتــضمن املرحلــة األوىل املالحظــات
ًاور ومنهج البحث املرن طبقا ملا تسمح به املناهج والطرق الكيفيـة واستكشاف املح

وتتــضمن املرحلــة الثانيــة التجــارب املعمليــة أو املدرســية املحكمــة . واالرتباطيــة
واملالحظات التي تستمد من داخل الفصل أثناء الرشح والتجارب التي يتعاون فيها 

ارب التصميم واالستكشاف التـي ًوتفيد جدا يف هذه املرحلة جت. الباحث مع املعلم
تتضمن منهج البحث الكيفي وتصميامت منهج العينة ذات الفرد الواحد والتصميم 

 التي يمكن أن تكون RCTشبه التجريبي أو تصميم التجارب الكلينيكية العشوائية 
ثـم يف . ًمفيدة جدا وعىل درجة عالية من اجلدو والقيمـة يف هـذه املرحلـة الثانيـة

لثالثة يستخلص البحث املعرفة الناجتـة عـن املراحـل الـسابقة ليـضعهام يف املرحلة ا
 فاعليتها من خـالل دراسـات التجـارب "يثبت"ًتصميم التدخالت املوثقة جيدا و

ًالكلينيكية العشوائية املضبوطة جيدا والتي يتم تنفيذها داخل الفصل الدرايس أو يف 
أ املعلمـني (يـني يف الـسياقسياقات طبيعيـة بواسـطة ممارسـني ومـشاركني طبيع
ونحـن نقـرتح أنـه يمكـن ) ومالحظتهم التي يستمدوهنا بشكل طبيعي ويف الواقع

تنفيذ هذا الغرض أيضا باستخدام دراسات تصميم بمنهج أو طريقة منهجية تعتمد 
 .عىل عينة الفرد الواحد

م  ولكن إذا انتهى البحث عند هذا احلد فسوف تفشل حركة البحث الفعال القائ
ولذلك فإن هناك خطوة رابعـة . عىل الربهان يف املامرسات التي يستخدمها املعلمون

وهى حتديـد العوامـل التـي تـؤدي إىل ) املرحلة الرابعة(مستقبلية يف عملية التطوير
تبني ممارسات فعالة يف األنظمة املدرسية النمطية يف ظل رشوط وظروف طبيعية أو 

ًطلـب بحثـا يف العوامـل التنظيميـة التـي تيـرس أو وهذه اخلطوة األخرية تت. واقعية
ومتيـل ).Fullan 2001(تبنّي التجديد واالبتكار يف األوساط املحلية) وتعطل(تعرس

املناهج وطرق البحث التي يمكن أن تولد هذه النوعية من املعلومات إىل أن تكـون 
ة منـاهج وطـرق بحـث وارتباطيـة وخمتلطـة مثـل التجـارب الكلينيكيـة العــشوائي

ويمكن أن يشتق الباحثون . والتصميامت واسعة النطاق وتصميامت احلالة الواحدة
ًأفكارا وأنظمة بحثية من خمتلف املجاالت مثـل علـم االجـتامع والعلـوم الـسياسية 
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وأفضل وسط حيدث فيه البحث يف هذه املرحلة هو . ًوعلوم االقتصاد وأيضا الرتبية
رتبوية والباحثني يف املجاالت واألنظمة األخـر الرشاكة بني الباحثني يف امليادين ال

وتنـشأ املبـادرة يف الواقـع مـن جلنـة . ووكاالت الرتبية والتعليم املحلية واملعلمـني
 )Donovan, Wigdor, & Snow 2003()١(ِّأخر كوهنا املجلـس القـومي للبحـوث

 .الرشاكةوالتي تقرتح مبادرة احتادية واسعة النطاق والتي يمكن أن ختلق مثل هذه 
WאW Conclusion 

 يف ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه إذا كانت خمتلف طرق ومنـاهج البحـث 
مالئمة للرد عىل التساؤالت املهمة يف ميدان الرتبية اخلاصة, فإننا حينئذ نحتاج فيها 

حة ًـ كحقل من حقول البحـوث والدراسـات ـ إىل أن يكـون مـا يـيل أمـورا واضـ
 :ّوجلية

املجانسة بني أسئلة أو تساؤالت البحث من ناحية, ومنهجية هـذا البحـث   −أ 
من ناحية أخر. 

ِّمالمح كل طريق أو منهج من طرق ومناهج البحث جيـب أن متثـل درجـة  −ب 
 ).من حيث النوعية(عالية من اجلودة

ّكدليل أو برهان علمي عـىل ) كل منهجية بحثية(استخدام نتائج البحث يف  −ج 
 .ّة الفعالة يف ميدان الرتبية اخلاصةاملامرس

ً, فإننا لدينا أوراقا بحثية, ونصوصا وافرة, تصف كـل )حتى تارخيه( وحتى اآلن ً
ًواحدة منها طريقة بحثية أو أسـلوبا منهجيـا يف البحـث, لكـن اليوجـد بـني هـذه  ً
األوراق وتلك النصوص أ نوع مـن االتـساق, وال دليـل واضـح للكيفيـة التـي 

هلا أن تسهم كل طريقة من هذه الطـرق يف مواجهـة التحـد الـذي يمكن من خال
واملقاالت األربعـة التاليـة يف . يواجه البحوث احلالية القائمة عىل املامرسة والتطبيق

هذه القضية اخلاصة حتدد لنا مؤرشات اجلودة للبحوث التي جتري يف ميدان الرتبيـة 

                                                           
)1 (NRC املجلس القومي للبحوث, جملس البحوث .National Research council  
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ائج البحـث كـدليل أو برهـان عـىل ًاخلاصة, وحتدد لنا أيضا اهلدف من استخدام نت
 .املامرسة والتطبيق

, )Gersten et al.,(2004 "جريسـتني وآخـرون"يف املقالة األوىل, يفحـص  •
مــؤرشات اجلــودة بالنــسبة للتــصميم التجريبــي, والتــصميم التجريبــي اجلامعــي, 
ويقرتحون إرشادات وخطوط هادية الستخدام النتائج للدراسات اجلامعية للـدليل 

 .ان يف املامرسات الفعالةوالربه
 فيقرتحون مؤرشات ومعايري )Horner et al.,(2004هورنر وآخرون "وأما  •

للجودة بالنسبة للمامرسة القائمة عىل الدليل والربهان لتـصميم جتريبـي قـائم عـىل 
 .عينة الفرد الواحد, وذلك يف املقال الثاين

يمكـن نـستنتجها مـن  وأما مؤرشات اجلودة للتصميم االرتباطي والطرق التي 
, والتـي يمكـن أن تـسهم يف اقامـة Correlational studiesالدراسـات االرتباطيـة 

الدليل أو الربهنة عىل املامرسات الفعالة, فتظهر يف املقال الثالـث وهـو مـن إعـداد 
 Thompson and Colleagues).٢٠٠٤("تومبسون وزمالئه"

 Brantlinger and "تلينجـر وزمـالؤهبران" ويف املقالة الرابعة ـ واألخرية يقرتح 

Colleagues(2004( مؤرشات اجلـودة للتـصميم الكيفـي, واسـتخدامات البحـث 
 كدليل أو برهان عىل املامرسات والتطبيقـات الفعالـة qualitative researchالكيفي 

 . يف ميدان الرتبية اخلاصة
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W 
مل حتظ مشكلة اإلعاقـة العقليـة بالدراسـة العلميـة املنظمـة إال ىف بدايـة القـرن  

 ىف اًالعرشين املنرصم, وذلك عنـدما أجريـت أول دراسـة مـسحية للمعـاقني عقليـ
ٍم, ثم توالت بعدها البحـوث والدراسـات ىف كثـري مـن ١٩٠٤اململكة املتحدة عام 

ىف هـذه األنحـاء,  Prevalence كلة أ انتـشارهاأنحاء العامل لتحديـد حجـم املـش
وتوزيعاهتا بحسب األعامر الزمنية واجلنس, واملناطق السكنية, واملستويات الثقافيـة 

وقد أسـهمت الدراسـات املـسحية مـسامهات كبـرية ىف . واالقتصادية واالجتامعية
ة, والتنبؤ هبا, تنمية علم اإلعاقة العقلية الذ يسعى إىل تفسري ظاهرة اإلعاقة العقلي

  .والتحكم فيها بالوقاية, والرعاية, والعالج
بيد أن الدراسات املسحية لإلعاقة العقلية ليست سهلة وميـسورة ىف كـل زمـان  

ولذلك فقد هنج الباحثون عدة منـاهج, . ومكان, لصعوبة إجرائها, وكثرة تكاليفها
 املتـوفرة لبحـوثهم, راعوا فيها ظـروف جمتمعـاهتم, واإلمكانـات البـرشية واملاليـة

 ىف جمتمعـاهتم, اًوحاولوا الوصول منها إىل أقرب تقدير صحيح لعدد املعوقني عقليـ
واستخدموا عدة حمكات ىف تشخيص حالة اإلعاقة العقلية, مـن أمههـا ـ كـام أشـار 

ــ وجـود تـشوهات وإعاقـات جـسمية, واضـطرابات  Goodman 1965 جودمان
, وسـوء التكيـف االجتامعـى, والفـشل ىف بيولوجية, وانخفاض معامالت الـذكاء

  .التحصيل الدراسى, والبطالة, والشذوذ ىف التاريخ األرس وغريها
 ىف الدراسات اًأكثر املناهج استخدام) ٩٤ ـ ٩١: ١٩٩٦(" كامل مرسى"وحيدد  

  :املسحية ـ ىف جمال اإلعاقة العقلية ـ عىل النحو التاىل
אWאאאאא  Genelogical random test method  
يقوم هذا املنهج عىل اختيار جمموعة من األرس بطريقة عـشوائية, ودراسـة أهـم  

وقـد شـاع اسـتخدام . املظاهر الكلينيكية السائدة بني أفرادها لعدة أجيـال متتابعـة
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, ١٩٣٠ ـ ١٩١٠املـنهج العـشوائى ىف دراسـة األنـساب ىف الفـرتة مـا بـني عـامى 
لكـن أخـذت . حسن منهج ىف حساب نسبة اإلعاقة العقلية ىف إنجلـرتا وأمريكـاكأ

حتيز عينات البحث العتامدها عـىل األرس التـى تقبـل : عليه عدة انتقادات من أمهها
إجراء البحث عليها, ويتعاون أفرادهـا مـع البـاحثني ىف مجـع املعلومـات, وتتـوفر 

  .معلومات عن أجياهلا السابقة
אWאאBirth-register method   

يقوم هذا املنهج عىل تـسجيل األطفـال الـذين يولـدون ىف فـرتة زمنيـة معينـة,  
ومتابعتهم لعدة سنوات, وحساب نسبة التخلف العقىل فيهم, ثم تعميم هذه النسبة 

بة التى عدم دقة النس: لكن يؤخذ عىل هذه املنهج عدة مآخذ من أمهها. عىل املجتمع
يتوصل إليها الباحثون ألهنا تبني نسبة التخلف العقـىل بـني األطفـال األحيـاء, وال 
تدخل ىف حساهبا نسبة التخلف بني األطفال الـذين يموتـون قبـل إجـراء القيـاس 

  .ومجع املعلومات
אWאאPeriod method   

ُىف فـرتة زمنيـة معينـة, وحتـسب نـسبة يدرس هذا املنهج عينة مـن األشـخاص  
 "وقـد اسـتخدم هذا املنهج . التخلف العقىل فيهـم, ثم تعميـم النسبة عىل املجتمع

 ىف حـساب نـسبة التخلـف العقـىل ىف إنجلـرتا عنـد ١٩٤٢سنة  Lemkau "ليمكو
 سنة, ووجـد أن نـسبة حـاالت التخلـف ١٤ ـ ١٠أشخاص ىف سن يرتاوح ما بني 

 "; اًواسـتخدم هذا املـنهج أيـض.  ىف األلف٣.٦املتوسـط حـواىل العقىل الشـديد و
 ىف سن يرتاوح اً مع مليون وسبعامئة ومخسني شخص١٩٦١سنة  Akesson " اكسون
 سنة ىف شامل إنجلـرتا; ووجـد أن نـسبة حـاالت التخلـف العقـىل ١٩ ـ ١٥ما بني 

 ىف ١.١٧ون  ىف األلف, ونـسبة أطفـال متالزمـة دا٣.٧١الشديد واملتوسط حواىل 
لكن يؤخذ عىل هذا املنهج عدم تزويدنا بمعلومات عن الـذين يموتـون أو . األلف

  .هياجرون من املنطقة قبل مجع بيانات البحث
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אאWאCensus method   
ُيدرس هذا املنهج عينة من السكان ىف فرتة زمنية حمددة, وحتسب نسبة التخلـف  

 لرتكيبـة اً دقيقـًويراعى ىف اختيار عينة الدراسة أن تكون ممثلـة متثـيال.. مالعقىل فيه
ــة,  ــة, واالجتامعي ــستويات الثقافي ــنس, وامل ــسن, واجل ــسكانية ىف ال ــع ال املجتم

  .واالقتصادية, واملناطق السكنية
 ىف الدراسـات املـسحية للمتخلفـني اًويعترب هذا املنهج أكثر املنـاهج اسـتخدام 
 :تبعته اجلمعية امللكية الربيطانية للوقاية من التخلف العقىل; فقد ااًعقلي

Royal commission on the care and control of mental deficiency  سـنة
 اً شخـص٣.٨٧٣.١٥١ ىف عينة مكونة من اً; ىف حساب نسبة املتخلفني عقلي١٩٤٠

 ىف األلف, ١.٤من إنجلرتا, وويلز, واسكتلندا, وأيرلندا, وتراوحت نسبتهم ما بني 
  . ىف األلف, وكانت النسبة ىف الريف أعىل منها ىف املدينة٤.٧إىل 

 مكتب البحث االجتامعى بـوزارة الـشؤون اًواستخدم منهج عينة السكان أيض 
 ـ ١٩٣٥االجتامعية بفنلندا ىف دراستني مسحيتني; أجريـت إحـداها ىف الفـرتة مـن 

رهم عن سبع سنوات, وكانـت من السكان الذين تزيد أعام% ١٢, وشملت ١٩٣٦
 ىف األلـف; وكانـت ٤.٤٣نسبة حاالت التخلف العقىل الشديد واملتوسـط حـواىل 

 ىف األلف, وكانت بـني الـذكور ٣.٦٢ ىف األلف, وىف القرية ٢.٧٥النسبة ىف املدينة 
وأجريـت الدراسـة الثانيـة سـنة .  ىف األلـف٣.٢٢ ىف األلف, وبني اإلنـاث ٥.٢٨
 ىف ٧.٢٢من السكان, وكانت نسبة حاالت التخـف العقـىل % ٩ عىل حواىل ١٩٦٢
  .األلف

אWאאW 
 ىف أ جمتمع برضب عدد السكان اًيقوم هذا املنهج بحساب عدد املتخلفني عقلي 

 عـىل اختبـارات ٧٠وهى نسبة من حيصلون عىل معامل ذكـاء أقـل مـن % ٢.٢٣ىف 
ولة تطبيق هذا املنهج, إال أنـه ال يوصـلنا إىل العـدد لكن عىل الرغم من سه. الذكاء

ً ىف املجتمع, ويميل عادة إىل تضخيم عددهم; ألنـه لـيس اًاحلقيقى للمتخلفني عقلي
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, وليـست نـسبة التخلـف اً عقلياً متخلف٧٠كل من حيصل عىل معامل ذكاء أقل من 
روق حتـى يمكـن لذا جيب مراعاة هذه الفـ. العقىل واحدة ىف مجيع األعامر واملناطق

  .احلصول عىل تقدير مقبول باستخدام هذا املنهج
אWאאW 

 املوجودين ىف املجتمـع اًيقوم هذا املنهج عىل احلرص الفعىل لعدد املتخلفني عقلي 
  :ويتبع ىف ذلك أسلوبان. ىف فرتة زمنية معينة

ستـشفيات, والوحـدات حرص حاالت التخلف العقىل التـى تـرتدد عـىل امل) أ(
ــة,  ــة والطفول ــة األموم ــة األرسة, ورعاي ــة, ومكاتــب رعاي ــصحية, واالجتامعي ال
وعيادات األطفال, وذلك بدراسة سـجالت هـذه اهليئـات ىف فـرتة زمنيـة معينـة; 
باعتبار أن معظم حاالت التخلف العقىل سوف ترتدد عىل هذه اهليئـات أل سـبب 

  .من األسباب
 العقىل عن طريق التعـداد العـام للـسكان, وذلـك حرص حاالت التخلف) ب(

ُ ضمن استامرة التعداد, ويدرب البـاحثون عـىل اًبإضافة بنود خاصة باملتخلفني عقلي
مجع بياناهتا حلرص عدد حاالت التخلف العقىل التى تعـيش مـع أرسهـا, وأقارهبـا, 

  .وباملؤسسات االجتامعية عند مجع بيانات التعداد
 ال يوصلنا إىل مجيع حاالت التخلـف " احلرص الشامل "هج لكن املالحظ أن من 

العقىل; فقد ينجح باحثو التعداد العـام ىف الكـشف عـن حـاالت التخلـف العقـىل 
الشديد, وبعض حاالت التخلف العقىل املتوسط; التى تعانى من إعاقات جـسمية, 

يـل بالنـسبة وعدد هذه احلاالت قل. ويرغب أولياء أمورها ىف إحلاقها برعاية الدولة
لعدد حاالت التخلف العقىل اخلفيف التى يتعـذر علـيهم الكـشف عنهـا; ألهنـا ال 
تعانى من صعوبات جسمية, أو نفسية, أو اجتامعية, ويصعب اكتشاف ختلفهم مـن 

حيث يرفض كثري من اآلبـاء االعـرتاف . جمرد املالحظة, أو من سؤال أولياء األمور
اء بيانات صحيحة عنهم ىف التعداد العام; أو بتخلف أبنائهم; أو يتحرجون من إعط

  .ىف السجالت احلكومية
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: القـاهرة. حمارضات ىف علم النفس النامئـى).١٩٨٨(إبراهيم زكى قشقوش −١

  .بدون نارش
دار : اإلســكندرية. الــنفسمــدخل علــم ).١٩٨٠( إبــراهيم وجيــه حممــود −٢

  .املعارف
البحوث النفـسية ).١٩٨٣( إبراهيم وجيه حممود, وحممود عبد احلليم منسى −٣

 .دار املعارف: القاهرة. والرتبوية
مذكرة غري . مناهج البحث).٢٠٠٣( أمحد البهى السيد وأمينة إبراهيم شلبى −٤

جامعــة : كليــة الرتبيــة النوعيــة. قــسم العلــوم الرتبويــة والنفــسية. منــشورة
  .املنصورة

معجـم املـصطلحات الرتبويـة ).١٩٩٩( أمحد حسني اللقانى وعـىل اجلمـل −٥
َّاملعرفة ىف املناهج وطرق التدريس, الطبعة الثانية, القاهرة   .علم الكتب: ُ

. الطبعـة التاسـعة. أصـول علـم الـنفس).بـدون تـاريخ( أمحد عزت راجح −٦
 .رشاملكتب املرص احلديث للطباعة والن: اإلسكندرية

: نظريـات ومـسائل ىف. سلسلة ملخصات شـوم).١٩٧٧(ويتيج. ف.  أرنو −٧
عادل عز الدين األشول, حممد عبد القادر عبد : ترمجة. مقدمة ىف علم النفس

دار : القـاهرة. الغفار, ونبيل عبد الفتاح حافظ, وعبد العزيز السيد الشخص
  .ماكجروهيل للنرش

دار . اإلسـكندرية. م النفسمناهج البحث ىف عل).١٩٨٦( ألفت حممد حقى −٨
  .الفكر العربى
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منـشأة : علـم الـنفس املعـارص, اإلسـكندرية).١٩٨٣( ألفت حممـد حقـى −٩
 .املعارف

الطبعـة . علـم الـنفس الرتبـو).١٩٩٦( آمال صـادق وفـؤاد أبـو حطـب −١٠
  .مكتبة األنجلو املرصية: اخلامسة, القاهرة

مـصطلحات معجـم ).٢٠٠٧(ويـتامن. أكـاردو وبـاربرا وا.  باسكويل ج −١١
 .عامل الكتب: القاهرة. كريامن بدير ونبيـل حافظ: ترمجة. إعاقات النمو

تقرير عن الـدور . تصميم خطة البحث الرتبو).هـ١٤٠٥( بدر عمر العمر −١٢
املركز العربى للبحوث الرتبويـة لـدول . التمهيدية الثالثة ىف البحث الرتبو

  .اخلليج
مكتبـة : القاهرة. لم النفسمناهج البحث ىف ع).٢٠٠٨( بركات محزة حسن −١٣

  .األنجلو املرصية
١٤− رؤيـة تطبيقيـة ).٢٠٠٠( بشري صالح الرشـيد ,منـاهج البحـث الرتبـو

 . دار الكتاب احلديث: الكويت. مبسطة
أسـس ).١٩٨٦( بول مسن وجون كـونجر وجـريوم كاجـان وديانـا سـتني −١٥

 .مكتبة الفالح: الكويت. سيكولوجية الطفولة واملراهقة
اجلـزء (منـاهج البحـث ىف علـم الـنفس).١٩٦٧( وآخرونأندروز. ج.  ت −١٦

ترمجة صـرب جـرجس وخمتـار محـزة وعـامد الـدين . , الطبعة الثانية)األول
  .دار املعارف: القاهرة. إسامعيل وكامل دسوقى وسمري مراد

معجـم علـم الـنفس ).١٩٩٥( جابر عبد احلميد جابر وعالء الـدين كفـاىف −١٧
  .دار النهضة العربية: اهرةالق. اجلزء اخلامس. والطب النفسى

معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٩٢( جابر عبد احلميد وعـالء الدين كفاىف −١٨
  .دار النهضة العربية: القاهرة. اجلزء اخلامس. النفسى

معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٩١( جابر عبد احلميد وعـالء الدين كفاىف −١٩
  .دار النهضة العربية: اجلزء الرابع; القاهرة. النفسى

معجـم علـم الـنفس ).١٩٩٠( جابر عبد احلميد جابر وعالء الـدين كفـاىف −٢٠
  .دار النهضة العربية: القاهرة. اجلزء الثالث. والطب النفسى
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معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٨٩( جابر عبد احلميد وعـالء الدين كفاىف −٢١
  .٥٣٢دار النهضة العربية, ص : اجلزء الثانى; القاهرة. النفسى

منـاهج البحـث ىف الرتبيـة ).١٩٨٥(يد وعـالء الدين كفـاىف جابر عبد احلم −٢٢
  .دار النهضة العربية للطبع والنرش والتوزيع: القاهرة. وعلم النفس

مناهج البحث ىف الرتبية ).١٩٨٥( جابر عبد احلميد جابر, أمحد خري كاظم −٢٣
  .دار النهضة العربية للطبع والنرش والتوزيع: , القاهرة)٢ط(.وعلم النفس

ترمجـة ).١٩٧٦(رايتستون, جوانيس جاشـامن, ارنـج روبيجـرتا. التو.  ج −٢٤
مكتبـة : حممد حممد عاشور وآخـرون, التقـويم يف الرتبيـة احلديثـة, القـاهرة

  .األنجلو املرصية
دار : أسـس البحـث االجتامعـي, القـاهرة).١٩٦٢( مجال زكي والسيد يس −٢٥

  .الفكر العربى
عــامل : , القــاهرة٢, طالتوجيــه واإلرشــاد النفــيس).١٩٨٠( حامــد زهــران −٢٦

  .الكتب
الرتكى : طنطا. ىف مناهج البحث الرتبو).٢٠٠٤( حسن إبراهيم عبد العال −٢٧

  .للكومبيوتر وطباعة األوفست
ــة ). ٢٠٠٣(حــسن شــحاته وزينــب النجــار  −٢٨ معجــم املــصطلحات الرتبوي

 الدار املرصية اللبنانية: مراجعة حامد عامر, القاهرة. ّوالنفسية
ــنعم املليجــي حلمــي املليجــي وع −٢٩ ــد امل  ).٦ط( النمــو النفــسى).١٩٨٢(ب

 . دار املعرفة اجلامعية : االسكندرية
ـــوض −٣٠ ـــل مع ـــل ميخائي ـــة ).١٩٨٣( خلي ـــو الطفول ــــة النم سيكولوجي

 .دار الفكر اجلامعى: , اإلسكندرية)٢ط(.واملراهقة
دار الفكـر : القـاهرة. دليل البحث العلمى).٢٠٠٤( خري الدين عىل عويس −٣١

  .العربى
منـاهج : حممـد نبيـل نوفـل وآخـرون) ترمجة().١٩٨٥(لد فان دالني ديو بو −٣٢

 .مكتبة األنجلو املرصية:  القاهرة٢البحث يف الرتبية وعلم النفس, ط
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ط . مناهج البحث ىف العلوم النفسية والرتبوية).٢٠٠٤( رجـاء حممود عالم −٣٣
  .دار النرش للجامعات: , القاهرة٤

. منــاهج البحــث الرتبــومــدخل إىل ).١٩٨٩( رجــاء حممــود أبــو عــالم −٣٤
  .مكتبة الفالح: الكويت

  .مناهج البحث ىف علم النفس) ت. ب( رزق سند, إبراهيم ليلة −٣٥
دار : عـامن. البحـث العلمـى).٢٠٠٢( ذوقان عبيدات, سهيلة أبو الـسميد −٣٦

  .الفكر للنرش والتوزيع
اجلـزء . كيـف تقـوم بالدراسـة الكلينيكيـة).١٩٨٠( سامية عباس القطــان −٣٧

  .مكتبة األنجلو املرصية: ديم ومراجعة صالح خميمر; القاهرةتق. األول
 .دار الفكر العربى: القاهرة. املرجع ىف علم النفس).١٩٨٥( سعد جالل −٣٨
دار : التوجيــه النفــسى والرتبــو واملهنــى القــاهرة).١٩٦٧( ســعد جــالل −٣٩

  .املعارف
 .دار البحوث العلمية: الكويت. ىف علم نفس النمو).١٩٧٧( سعدية هبادر −٤٠
. االختبارات اإلسـقاطية).١٩٦٤( سيد حممد غنيم وهد عبد احلميد برادة −٤١

 .دار النهضة العربية: القاهرة
٤٢− تـصميامهتا : طرائـق البحـث العلمـى).٢٠٠٢( صالح مراد وفوزيـة هـاد

  .دار الكتاب احلديث: الكويت. وإجراءاهتا
ط (.ةاملدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكي).٢٠٠٦(َّ صالح بن محد العساف −٤٣

مكتبـة : الريـاض. الكتـاب األول. سلسلة البحث ىف العلـوم الـسلوكية).٤
  .العبيكان

. دليــل الباحــث ىف العلــوم الــسلوكية).هـــ١٤٠٦(َّ صــالح محــد العــساف −٤٤
  .رشكة العبيكان للطباعة والنرش: الرياض

مكتبـة : القـاهرة. أضواء عىل املراهق املرص).١٩٥٧( صموئيل مغاريوس −٤٥
 .النهضة املرصية

 األســس النفـسية للنمـو اإلنـساين,).١٩٩٠( طلعت حسـن عبد الـرحيم, −٤٦
  .دار القلم: , الكويت)٣ط(
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  .بدون نارش. مذكرات يف علم نفس النمو).١٩٨٨( طلعت منصور −٤٧
 طلعــت منــصـور وأنــور الــشـرقاو وعـــادل عــز الــدين وفـــاروق أبــو  −٤٨

 .رصيةمكتبة األنجلو امل: القاهرة. أسس علم النفس العام).١٩٨٦(عـوف
  طلعت منصـور وأنـور الشـرقاو وعادل عز الدين وفـاروق أبـو عــوف −٤٩

  .مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة. أسس علم النفس العام ).١٩٨٤(
مكتبـة : القاهرة. موسوعة الرتبية اخلاصة).١٩٨٧( عادل عز الدين األشول −٥٠

  .األنجلو املرصية
مكتبة األنجلو :  القاهرة.علم نفس النمو). ١٩٨٢(عادل عز الدين األشول  −٥١

 .املرصية
دار املعرفـة : اإلسـكندرية. علم النفس العام).١٩٨٢( عباس حممود عوض −٥٢

  .اجلامعية
البحـث ).٢٠٠٤( عبد الرمحن عدس وذوقـان عبيـدات وكايـد عبـد احلـق −٥٣

  .دار جمدالو للنرش والتوزيع: عامن. أساليبه. أدواته. مفهومه: العلمى
٥٤− مناهج البحث ىف علم النفس ـ أساليب ).١٩٨٠( عبد الرمحن حممد عيسو

  .دار املعارف: اإلسكندرية. تصميم البحوث ومجع املعلومات
دار : القـاهرة. مقدمـة ىف الـصحة النفـسية).١٩٧٦( عبد السالم عبد الغفار −٥٥

 .النهضة العربية
قاموس الرتبيـة اخلاصـة وتأهيـل غـري ).٢٠٠٦( عبد العزيز السيد الشخص −٥٦

 . مكتبة األنجلو املرصية:القاهرة. العاديني
ـــاح صــابر −٥٧ ــة ومراهقــة, ).١٩٨٨( عبــد الفت يف ســيكولوجية النمــو, طفول

  .ميديا برنت: القاهرة
املرجع ىف مناهج البحث ىف علـم الـنفس ).٢٠٠٧( عبد الفتاح حممد دويدار −٥٨

دار املعرفـة : اإلسـكندرية. الطبعـة الرابعـة. وفنيات كتابة البحـث العلمـى
 .اجلامعية

دراسة تقويمية مقارنة لألساليب اإلحـصائية التـى ).١٩٩١( النجار عبد اهللا −٥٩
 ,ٍاستخدمت ىف رسائل املاجستري ىف كل مـن كليـة الرتبيـة جامعـة أم القـر
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رسالة ماجستري, كليـة الرتبيـة, جامعـة أم . وكلية الرتبية جامعة امللك سعود
القر.  

كرة غـري مـذ. البحـث العلمـى ىف علـم االجـتامع).٢٠٠٧( عبد اهللا شـلبى −٦٠
 .جامعة عني شمس: منشورة, كلية الرتبية

اجلـزء . موسوعة علم النفس والتحليل النفـسى).١٩٧٨( عبد املنعم احلفنى −٦١
  .مكتبة مدبوىل: األول, القاهرة

  .مكتبة مرص:  القاهرة٤النمو النفيس, ط).١٩٨٧( عبد املنعم املليجي −٦٢
ــة البحــث األدبــى).٢٠٠٥( عبــد النــارص حــسـن −٦٣ وله حــول أصــ: ّمنهجي

  .بدون دار نرش, وبدون نارش. ونظرياته
أخطاء شـائعة ىف تـصاميم البحـوث الرتبويـة ).١٩٩٩( عزو إسامعيل عفانة −٦٤

جملـة دراسـات ىف . لد طلبـة الدراسـات العليـا ىف اجلامعـات الفلـسطينية
  .٥٧املناهج وطرق التدريس, العدد 

مة للنـرش دار أسـا: عـامن. مناهج البحث العلمى).٢٠٠٦( عزيز حنا داوود −٦٥
  .والتوزيع

دراسات يف علـم الـنفس, ).١٩٧٠( عزيز حنا داود وزكريا زكى اثناسيوس −٦٦
  .مكتبة النهضة املرصية: اجلزء األول, القاهرة

مكتبــة النهــضة : التوجيــه الرتبــو واملهنــى, القــاهرة).١٩٥٨( عطيــة هنــا −٦٧
 .املرصية

هجـر : لقـاهرةا. الطبعة الثالثة. الصحة النفسية). ١٩٩٠(عالء الدين كفاىف  −٦٨
 .للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

٦٩− وجهة نظر حول بعض األخطاء املنهجيـة ).١٩٩١(ّ عمر عبد الرمحن املفد
الرتبيـة (جملة كلية الرتبية. واإلحصائية الشائعة ىف البحوث النفسية والرتبوية

جامعـة عـني شـمس, ص : , العدد اخلامس عرش, كلية الرتبية)وعلم النفس
  .١٤٦ ـ ١٣١ص 

: اإلسـكندرية. تصميم وتنفيذ البحث االجتامعى).١٩٨٠( غريب سيد أمحد −٧٠
  .دار املعرفة اجلامعية
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: أسس البحث العلمى ىف العلـوم الـسلوكية, بـريوت).١٩٧٩( فاخر عاقل −٧١
 .دار العلم للماليني

مـدخل إىل . أسـس الـسلوك اإلنـسانى).١٩٨٥( فاروق عبد الفتاح موسى −٧٢
  .ار عامل الكتب للنرش والتوزيعد: الرياض. علم النفس العام

منـاهج البحـث وطـرق التحليـل ).١٩٩٦( فؤاد أبو حطب وآمـال صـادق −٧٣
: القاهرة. الطبعة الثانية. اإلحصائى ىف العلوم النفسية والرتبوية واالجتامعيـة

  .مكتبة األنجلو املرصية
. التقـويم النفـسى).١٩٨٧( فؤاد أبو حطـب وسـيد عـثامن وآمـال صـادق −٧٤

 .تبة األنجلو املرصيةمك: القاهرة
 فريد أبو زينة ومروان اإلبراهيم, وعامر قنـديلجى, وعبـد الـرمحن عـدس,  −٧٥

دار : َّعـامن. الكتاب الثالـث. مناهج البحث العلمى).٢٠٠٥(وخليل عليان
  .املسرية للنرش والتوزيع والطباعة

 .دار املسرية: بريوت. إشكاالت املعاجلة النفسية).١٩٨٣( فيصل عباس −٧٦
مـدخل إىل ميـادين علـم الـنفس ).١٩٨٥(داش, ورالـف رزق اهللا كامل بك −٧٧

  .دار الطليعة: ومناهجه, الطبعة الثالثة, بريوت
الـدار : القـاهرة. املجلـد األول. ذخرية علوم النفس).١٩٨٨( كامل دسوقى −٧٨

  .الدولية للنرش والتوزيع
 إمارة. موسوعة الرتبية اخلاصة والتأهيل النفسى).٢٠٠٢( كامل سامل سيسامل −٧٩

 .دار الكتاب اجلامعى: العني
منهجيـة البحـث الرتبـو والنفـسى مـن ).٢٠٠٤( كامل عبد احلميد زيتون −٨٠

  .عامل الكتب: القاهرة. املنظور الكمى والكيفى
: القاهرة. أخطاء شائعة ىف البحوث الرتبوية).٢٠٠٧( كوثر حسـني كوجك −٨١

  .عامل الكتب
جـابر عبـد احلميـد تعريب . مهارات البحث الرتبو).١٩٩٣(جا. ر.  ل −٨٢

  .دار النهضة العربية: القاهرة. جابر
: سيكولوجية العالقات االجتامعية, اإلسكندرية).١٩٨٨( ماهر حممود عمر −٨٣

  .دار املعرفة اجلامعية
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 حممد خليل عباس وحممد بكر نوفل وحممد مصطفى العبسى وفريـال حممـد  −٨٤
: َّعـامن. لنفسمدخل إىل مناهج البحث ىف الرتبيـة وعلم ا).٢٠٠٧(أبو عواد

  .دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة
مناهــج البحـث ىف علـم الـنفس ).ت. ب( حممد زيـدان, وصـالح شـعث −٨٥

  .دار املجمع العلمى للنرش والتوزيع. والرتبية
 حممد عبد الظاهر الطيب وحـسني الـدرينى وشـبل بـدران وحـسن حـسني  −٨٦

ج البحث ىف العلوم مناه).٢٠٠٠(البيالو وكامل نجيب وعدىل أبو طاحون
  .مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة. الرتبوية والنفسية

٨٧− حمسن أمحـد اخلـضري ,كتابـة البحـوث ).٢٠٠٧( حممد عبد الغنى سعود
مكتبـة األنجلـو : القـاهرة. العلمية ورسائل الدبلوم واملاجستري والـدكتوراه

  .املرصية
اجلـزء (ىل الرشـدالطفـل مـن احلمـل إ).١٩٨٩( حممد عامد الدين إسـامعيل −٨٨

  .دار القلم: الكويت).السنوات الست األوىل: األول
: ىف علم النفس النامئـى).١٩٨١( حممد عامد الدين إسامعيل وحممد أمحد غاىل −٨٩

 .دار القلم: الكويت. اإلطار النظر لدراسة النمو
 ).١٩٧٤(  حممد عامد الدين إسامعيل ونجيب اسكندر ورشدي فام منـصور −٩٠

  .دار النهضة العربية: القاهرة. ا?كيف نربى أطفالن
ىف علـم نفـس : الطفولـة والـصبا).١٩٨٤( حممد عودة وحممد رفقى عيسى −٩١

 .دار القلم: الكويت. النمو, رؤية إسالمية ىف النمو اإلنسانى
٩٢− جامعـة : بغـداد. املـدخل إىل علـم الـنفس).١٩٨٤( حممد حممود اجلبـور

 .صالح الدين
: َّعـامن. بحث وتـصميامته اإلحـصائيةمناهج ال).٢٠٠٦( حممد وليد البطش −٩٣

  .َّجامعة عامن العربية للدراسات العليا
٩٤− األنجلو املرصية: القاهرة. علم النفـس الكلينيكى).١٩٦٩( حممود الزياد. 
منـاهج البحـث العلمـى ىف املجـاالت ).٢٠٠٣( حممود عبد احللـيم منـسى −٩٥

  .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية. الرتبوية والنفسية
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دار : عــامن. طــرق دراســة الطفــل).١٩٨٩(نايفــة قطــامى وحممــد برهــوم  −٩٦
 .الرشوق

عـامل : القـاهرة. معجم علـم نفـس النمـو). ٢٠١١(نبيل عبد الفتاح حافظ  −٩٧
 .الكتب

. دليـل البحـث العلمـى للطالـب الـذكى).٢٠٠٤( نبيـل عبد الفتاح حافظ −٩٨
  .مكتبة زهراء الرشق: القاهرة

اهلـالل : م نفـس النمـو, القـاهرةعلـ).١٩٨٥( هد برادة وفاروق صـادق −٩٩
  .للطباعة والتجارة

. مـذكرة غـري منـشورة. مناهج البحث العلمى).٢٠٠٥( وفاء حممد فتحى −١٠٠
  .جامعة األزهر: كلية الدراسات اإلنسانية
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 Data collection مجع البيانات
 Dependent variable متغري تابع
 Descriptive method فىمنهج وص

 Directional Hypothesis فرض موجه
 Documentation توثيق

E 
 Empirical method منهج إمربيقى

 Encyclopedia )دوائر معارف(موسوعات علمية 
 Evaluative research بحث تقويمى
 Experimental desine تصميم جتريبى
 Experimental group جمموعة جتريبية

 Experimental method هج جتريبىمن
 Experimental treatment معاجلة جتريبية

F 
 Footnotes )حواشى(هوامش ىف كتاب 
 Formulating hypotheses صياغة الفروض

G 
 Group جمموعة

H 
 Historical method منهج تارخيى

 Hypotheses of the study فروض الدراسة
 Hypothesis فرض

I 
 Implication of the study ات أو تطبيقات الدراسةتضمين

 Incidental sample عينة عرضية
 Independent variable متغري مستقل

 Interdisplinary study )أ بني ختصصات خمتلفة(دراسة بينّية 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٥٧−@ @
 

 Interpretation of the results تفسري النتائج
 Intervening variable متغري وسيط

 Interview مقابلة
 Investigate يبحث, يفحص

J 
 Journals )جورنال(جملة علمية 

L 
 Limitations of the study حدود الدراسة

 Longitudinal study )ِّتتبعية(دراسة طويلة 
M 

 Method طريقة, منهج
  N 

بحث معيار Normative research 
فرض صفر Null Hypothesis 

O 
 Observation مالحظة

 Operational definition of terms تعريف إجرائى للمصطلحات
P 

 Periodicals ِّدوريات علمية
 Pilot study دراسة استطالعية

 Population جمتمع
تطبيق بعد Post-testing 
 Pre-testing تطبيق قبىل

 Previous research بحوث سابقة
 Pure or basic research بحوث أساسية أو بحته

 Purposive sample )مقصودة(عينة عمدية 
Q 

 Quasi-experimentai method منهج شبه جتريبى
 Questionnaire إستبانة

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٥٨−@ @
 

R 
 Random sample عينة عشوائية
 Reaction time زمن الرجع

 Recommendations of the study توصيات الدراسة
 Reference(s) )مراجع(مرجع 
 References مراجع

 Related studies دراسات وثيقة الصلة
 Relevant literature أدبيات وثيقة الصلة

 Report study تقرير الدراسة
 Reporting study تقديم تقرير عن الدراسة

 Research (s) بحوث, بحث
 Research findings نتائج البحث

 Research procedures إجراءات البحث
 Researcher باحث

 Results of the study ائج الدراسةنت
 Reviewing literature مراجعة األدبيات

 Rotation تدوير
S 

 Sample عينة
 Sample size حجم العينة
 Satratified sample عينة طبقية

 Selecting the sample اختيار العينة
 Significance of the study أمهية الدراسة
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jury members 

 Suggestions for further research بحوث مقرتحة
 Summary of the study ملخص الدراسة
 Survey research بحث مسحى
 Systematic sample عينة منتظمة

T 
 Tapes recording أرشطة تسجيل

 Testing اختبار أو إجراء االختبار
 Title of Research عنوان البحث

 Tools أدوات
 Tools developing بناء األدوات

 Treatment معاجلة
 Two-taild test اختيار ثنائى الذيل

V 
 Variable متغري

 

o b e i k a n d l . c o m


